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Abstract  

According to the ever-increasing number of the elderly in 
Iranian society, paying attention to improving the quality of life 
of this group is of particular importance. Therefore, the aim of 
this study was to investigate the relationship between 
attachment styles with self-coherence and generativity through 
the mediating role of the basic psychological needs in Iranian 
elderly. The research method was descriptive-correlational of 
path analysis type. The statistical population included all the 
elderly living in Tehran, Iran, among whom 170 were selected 
using convenience sampling method. The research instruments 
included the Loyola’s Creativity, Antonovsky's psychological 
coherence, Collins and Reed’s attachment styles, and the Desi 
and Ryan’s basic psychological needs questionnaires. The 
results showed that the hypothesized model has a good fit in 
the study sample. The results showed that secure attachment 
style has a positive relationship with all three needs of 
autonomy, competence and relatedness. Avoidant attachment 
style had a negative significant relationship with competence, 
and ambivalent attachment style had a negative significant 
relationship with the autonomy and competence needs as well 
as self-coherence. In addition, there was a positive significant 
relationship between the needs of autonomy and competence 
with generativity. Finally, the autonomy need plays a mediating 
role in the relationship between secure and ambivalent 
attachment styles with generativity, and the competence need 
plays a mediating role in the relationship between all three 
styles of attachment with generativity. Consequently, given the 
importance of attachment styles and basic psychological needs, 
psychologists can take a step forward to increase the quality of 
life of the elderly through relying on these two variables and 
trying to improve them in the elderly and performing 
interventions and treatments for them. 
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 پژوهشیمقاله 

 

 چکیده

با توجه به روند افزایش شمار سالمندان در جامعه ایرانی، توجه به بهبود کیفیت زندگی 

 هایسبکاین گروه از اهمیتی ویژه برخوردار است. این پژوهش با هدف بررسی رابطه 

در  شناختینروا یاساس یازهاین گرییانجیبا م یدآورندگیانسجام خود و پد ی بادلبستگ

همبستگی مبتنی بر تحلیل  -ایرانی به انجام رسید. روش پژوهش، توصیفی  سالمندان

 170مسیر بود. جامعه آماری مشتمل بر سالمندان شهر تهران بود و حجم نمونه برابر با 

 هاینفر بود که به روش دردسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش مشتمل بر پرسشنامه

های دلبستگی کولینز و رید و ووسکی، سبکی آنتونانسجام روانپدیدآورندگی لویوال، 

مفروض از ها نشان داد که مدل شناختی دسی و رایان بود. یافتهننیازهای بنیادین روا

نتایج نشان داد سبک دلبستگی ایمن  در نمونه مورد مطالعه برخوردار است. یبرازش خوب

 ط مثبت معنادار، سبکبه طور مستقیم با هر سه نیاز استقالل، شایستگی و ارتباط، ارتبا

اجتنابی با شایستگی و سبک دلبستگی دوسوگرا با نیاز استقالل و شایستگی و  دلبستگی

انسجام خود ارتباط منفی معنادار دارند. به عالوه بین نیازهای استقالل و شایستگی با 

های سبکنیاز استقالل در روابط بین  نهایتاً .پدیدآورندگی ارتباط مثبت معنادار وجود دارد

ورندگی و نیاز شایستگی در روابط بین هر سه سبک آدلبستگی ایمن و دوسوگرا با پدید

 کنند. در نتیجه، با توجه به اهمیت دلبستگی با پدیدآورندگی نقش میانجی ایفا می

توانند با تکیه بر این دو شناسان میهای دلبستگی و نیازهای اساسی روانی، روانسبک

ها در بهبود و اصالح آنها در کودکان و انجام مداخالت و درمان متغیر و تالش برای

 جامعه سالمندان، گامی در جهت افزایش کیفیت این دوران بردارند. 
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انسان است که به زندگی یکی از مراحل تکاملی  1سالمندی
صورت روزافزون هم در ایران و هم در سراسر جهان رو به 

حدود در حال حاضر (. در ایران 2017 افزایش است )لی،
هستند سال  شصتباالی جمعیت کشور  از میلیون نفر پنج

و  باستانی) شودو روز به روز بر شمار این جمعیت افزوده می
از این رو، مسائل مرتبط با این جامعه  (.1399، همکاران

توان و نمی شوندتر میتر و قابل مالحظهروز به روز نمایان
ای برای احساس سالمتی در فقدان بیماری را نشانه صرفاً

بلکه اندیشمندان بر این باورند که  ،این دوران دانست
رضایت از زندگی، دارا بودن احساس مثبت، رابطه مناسب با 

)فاستیم و  ردیگیم بر درگران و خدا را نیز خود، دی
 یبه سازگار ازین(. با افزایش عمر، 2016 همکاران،

در این افراد بیشتر  یریاز پ یناش راتییشناختی با تغنروا
و از این رو، پرورش ابعاد مثبت  (2020 ی،)ل شودحس می

در این گروه باید مورد توجه قرار گیرد. در این راستا، 
تالش کرده تا  2شناسی مثبتدر حوزه روان هاپژوهش

شادکامی، بهزیستی، سالمت ذهنی و کسب تجارب 
 (. 2011 ارزشمند را در سالمندان مورد توجه قرار دهد )لومه،

های مثبت یکی از ویژگی 3وددر این راستا، انسجام خ
در دوره سالمندی است که در این مطالعه مورد توجه قرار 

مفهوم دهد که شینه نظری نشان میگرفته است. بررسی پی
 یتوسط هارون آنتونوفسک 1979در سال  خودانسجام 

گیری کلی فرد نسبت به جهان و که به جهتمطرح شد 
پذیر بودن زندگی اشاره دارد که قابل درک، معنادار و کنترل

. (2018مبنایی برای سالمت روان است )باچیم و مارکر، 
لگی را دوران رویارویی سا 60( سن حدود 1986اریکسون )

با بحران دستیابی به انسجام خود تصور کرده است که در 
کند تا وقایع گذشته را به صورت آن، فرد سالمند تالش می

دار درک کند، با رویدادهای منفی کنار بیاید و زندگی معنی
انداز منسجم ببینند و مرگ را بخشی خود را در یک چشم

. )2021ماید )کاپ و همکاران، ناپذیر زندگی تصور نجدایی
اند که وظیفه مهم در ( بیان داشته2016دزوتر و همکاران )

دوره سالمندی رسیدن به انسجام خود است که مشتمل بر 
سازگاری با رویدادهای زندگی گذشته و افراد پیرامون است 
و در یافتن نظم و معنا، پذیرفتن چرخه زندگی و احترام به 

منبع  ک(. این ویژگی ی2020لی، شود )خود هویدا می
ساختار  کیعنوان ه باست که  رشد دهنده یشخص

                                                 
1 elderly 
2 positive psychology 
3 self-coherence 

 ردیگیمورد استفاده قرار م طیادراک مح ندیدر فرآ یشناخت
است  یاسازه ،حس انسجام(. 2018گی و همکاران، )مک

و سه  دهدینشان مرا  یفرد نسبت به زندگ یکه نگرش کل
 یو معنادار یریپذکنترل یری،پذادراک یعنی یاساس یژگیو

ساراویا و (. 2015و بلومکه،  ینرا در دل خود دارد )گرونست
بینی و ( انسجام خود را ترکیبی از خوش2014همکاران )
دانند که به اعتماد و اطمینان فرد نسبت به کنترل می

 یخودشناسبینی بودن محیط اشاره دارد. پیشقابل
 یدر فهم تجارب دخو رومندیتالش سازگارانه و ن ی،انسجام
 پیامدهای مطلوببه  دنیرس یبرا یکه در طول زندگاست 

مطالعات  (.2010 ،و همکاران ی)قرباناند صورت گرفته
اند که بین انسجام خود با افزایش توانایی در نشان داده

و خلق  یزندگ یفیتکهای پرفشار، مقابله اثرگذار با موقعیت
دوست و ن )نظامسالمندای در سالمتمثبت  یامدهایپ

ت و ون هامبول(، بهزیستی روانی )1397همکاران، 
(، کیفیت زندگی ) هلویک و همکاران، 2015همکاران، 

 ( ارتباط مثبت وجود دارد.2014
ویژگی مثبت دیگری در دوره سالمندی  ،4پدیدآورندگی 

در این مطالعه مورد توجه قرار گرفته است و از  است که
ن دو ویژگی به عنوان دو سازه این رو بررسی همزمان ای

(. 2016روانی کارآمد بسیار ارزشمند است )کووک و کوو، 
به دوره  دنیاند که با رسکرده دییتأ موضوع را اینمطالعات 
در  گرانیمراقبت از د یبرا افراد لیو تما زهی، انگسالمندی

(. سالمندان، طیف وسیعی از 2018)جوزفر،  اوج قرار دارد
ها و رفتارهای خاص پدیدآورندگی همچون مراقبت نگرش

های بعد را فیزیکی از سالمندان دیگر یا حمایت از نسل
(. اریکسون، عالقه 2014دهند )بلک و همکاران، نشان می

و نگرانی افراد سالمند در هدایت نسل بعد را زایندگی 
( که مفهومی خاص 2017تعریف کرد )سرات و همکاران، 

و پیری است. پس از چندین سال،  دوران میانسالی
پدیدآورندگی به یک موضوع تجربی تبدیل گردد و از اوایل 

کاوی از پدیدآورندگی به عنوان تمایل ، روان1990دهه 
(. 2017درونی برای جاودانگی تعریف کرد )ووجیچوسکا، 

 (1998) ایو مارس یبردل یدآورندگیو پد رکود تیوضعانواع 
ن از جمله رویکردهای نسویلو نتحول بزرگساال یالگوو 

اند. پدیدآورندگی، اند که در این حوزه بیان شدهدیگری بوده
به عنوان نگرانی برای دیگران و نیاز به کمک به نسل 

آمیز است )اوسبای و های سالمندی موفقیتبعدی از نشانه

                                                 
4 generativity 
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در از رشد  یاجنبه (. پدیدآورندگی،2018همکاران، 
در  یگذارهیاست که در آن فرد شروع به سرما یبزرگسال

دهد و جوان را پرورش  یهاکند که نسلیم ییهاتیفعال
 .(2014بیافریند )باچ،  ندهیآ یهابه نفع نسلی نیک جهان
و تعهد به رفاه  ینگرانهایی همچون شناسان، گزارهروان
گیری با ی، شکلانسالیم یهاتوسعه سال، ندهیآ یهانسل

ی، اجتماع یهامشارکت، گوناگونی فردی، پیشایند فرهنگ
و  یرستگارو تأکید بر  شناختینروا یستیبهزساز زمینه
را برای توصیف این عامل اساسی در دوران انسان  دیتجد

مطالعات نشان  .(2014اند )اینولف، سالمندی به کار برده
دادند، مفهوم پدیدآورندگی در سنین سالمندی با عملکرد 

، استیمشارکت در س (،2012)کروز و اشمیت، موفق 
مثبت  یتیشخص یهایژگیوو داوطلبانه  یمذهب یریدرگ
، بهزیستی )سرات و همکاران، (2011بورن،  لیو ک نی)اور

( و حتی افزایش طول عمر )گروینوالد و همکاران، 2017
 ( ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.2009

بر اساس آن چه گفته شد، دو عامل انسجام و 
پدیدآورندگی نقشی اساسی در داشتن سالمندی موفق 
دارند. از این رو، شناسایی پیشایندهای اثرگذار بر این دو 
عامل ضروری است. در این راستا، در این پژوهش بر نقش 

 ی،دلبستگ یهاسبکهای دلبستگی تأکید شده است. سبک
نفوذ آنها،  زانیافراد، م صمیمانه یانقش مؤثر در رفتاره

دارند در روابط  چالشی طیو غلبه بر شرا یتمندیرضا
ارتباط و پیوند روانی پایدار (. این مفهوم به 2017)سرکیز، 

اشاره دارد و با تأکید بر ایجاد پیوندهای قوی  بین دو انسان
با افراد خاص، عاملی اساسی در طبیعت انسان است 

(. در مطالعات مختلف بر 2015، انو همکار )ساندبرگ
وجود سه نوع دلبستگی ایمن، ناایمن اجتنابی و ناایمن 

معنای به  ایمن یسبک دلبستگدوسوگرا تأکید شده است. 
تمایل به و  استخود درباره مثبت داشتن حس و نگرش 

(. 2017دهد )نگ و هو، برقراری روابط مثبت را بازتاب می
 یرا منف گرانیاما د ،د را مثبتفرد خودر دلبستگی اجتنابی، 

نماید و تجربه می ییباال اجتناباضطراب و و  ندیبیم
نفس پایین و احساس غفلت نسبت به اطرافیان، عزت

ناامنی درونی را به دنبال دارد )فالگارس و همکاران، 
اعتمادی (. دلبستگی دوسوگرا بر پایه شک و بی2017

، عدم اعتماد و رضایتگیرد و با احساس عدمشکل می
های برقراری ارتباط تنها به منظور رفع نیازها و خواسته

(. بالبی 2015، و همکاران شود )لیترموقت مشخص می

گرفته در دوران ی تعاملی شکلالگواعتقاد داشت که 
کودکی بسیار پایدار است و ادراکات فرد را در سنین بعد 

ین رو، (. از ا2015 ،و همکاران بخشد )باللوکجهت می
های مواجه فرد با فشار روانی سبک دلبستگی بر شیوه

اثرگذارند و افراد ایمن با پذیرش شرایط، به راحتی از 
ای زاینده نمایند و به شیوهدیگران درخواست کمک می

(. در برخی 2014شوند )هینوجوسا و همکاران، رویارو می
مطالعات، سبک ارتباطی والدین به عنوان یک پشتیبان 

 هم برای ایجاد انسجام خود در سنین بعد تصور شده استم
( 2017) (. مطالعه کریستنسن2008)بویانمگر و همکاران، 

آن در پدیدآورندگی  ریتأثنیز به نقش روابط اولیه کودک و 
 در بزرگسالی اشاره کرده است. 

های شده در ارتباط میان سبکهای بیانبا وجود یافته
دلبستگی و انسجام خود و پدیدآورندگی در دوره سالمندی، 

ی دلبستگی و چگونگی هاسبکشواهد متفاوتی از نقش 
بروز اثرات آنها بر وضعیت زندگی در دوره سالمندی وجود 

(. در این راستا، شناسایی عوامل 2015دارد )شانگین، 
ی دلبستگی و هاسبک در گسترش و تقویت رابطه میانجی

شناختی در دوره سالمندی همچون نر تظاهرات رواسای
که در این مطالعه  انسجام خود و پدیدآورندگی اهمیت دارد

 تأکید شده است. 1یشناختنبر نقش نیازهای اساسی روا
ها انسان همهمبتنی بر نظریه انتخاب سر گال به عقیده

اساسی دارند که اگر برآورده شوند احساس کنترل  هاینیاز
فراهم خواهد شد بر زندگی و در نتیجه رضایت خاطر 

 نظریه بر اساس  مازلو(. 2012)کرونبرگ و کاتلر، 
به معرفی ساختاری از نیازهای انسانی  های انسانانگیزه

گیری بروندادهای مثبت توانند بر شکلپرداخت که می
(. بر اساس نظریه 2015و کاوچاگ،  اثرگذار باشند )ایگن

شناختی شامل نیاز به نگری، نیازهای اساسی روانییخودتع
هستند که رفتار انسان  4و خودمختاری 3، شایستگی2ارتباط

( و ارضای 2000 )رایان و دسی، بخشندرا جهت و نیرو می
بهبود بهزیستی و سالمت روان افراد در تمام  آنها برای

(. نیاز به 2017 )اکبگ و اومت، مهم استها امری فرهنگ
خودمختاری به توانایی و اراده فرد برای شروع و تنظیم 
رفتار داللت دارد، نیاز به شایستگی به گرایش فرد برای 

 به   ارتباط  به نیاز   نهایتاً و   محیط  کنترل ثر بودن و ؤم

                                                 
1 basic psychological needs 
2 relatedness 
3 relatedness 
4 autonomy 
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برقراری پیوند عاطفی مناسب با دیگران اشاره دارد )رایان و 
ها نشان داده است که ارتباط اولیه (. پژوهش2008دسی، 

شده نقش مهمی  کودک با والدین و سبک دلبستگی ایجاد
)کار و  شناختی داردندر برآورده شدن نیازهای اساسی روا

شده  های درونی ایجاد(. در حقیقت، مدل2013 همکاران،
اس در افراد در ارتباط با والد، به چارچوبی برای توسعه احس

شود )هان و لی، خودمختاری، کارایی و تعلق تبدیل می
( ارتباط منفی دلبستگی 2013(. فلتون و جووت )2017

اند. هان شناختی را نشان دادهنناایمن و ارضای نیازهای روا
( دریافتند که بین سبک دلبستگی ناایمن 2017و لی )

نفی شناختی ارتباط من)دوسوگرا و اجتنابی( با نیازهای روا
 وجود دارد. از سوی دیگر، ارضای نیازهای اساسی 

تواند با ظهور بروندادهای مثبت روانی در شناختی میروان
( در 1392) فر و همکارانسالمندی همراه شود. قائدی

پژوهش خود دریافتند سبک دلبستگی ایمن با انسجام خود 
ارتباط مثبت و سبک دلبستگی دوسوگرا با انسجام خود 

 و همکاران منفی و معنادار دارد. همچنین حیدریرابطه 
اساسی روانی توان  یازهایکه ن ندنشان داد( نیز 1397)

را  منیا یدلبستگبر اساس  یاز زندگ تیرضابینی پیش
کند. افرادی که از احساس شایستگی گری میمیانجی

توانند با موفقیت به اهداف خود برخوردارند، معتقدند که می
فردی با (. نیاز روابط بین2007مز و همکاران، برسند )ویلیا

ایجاد احساس کنترل در فرد، بهزیستی روانی، معناداری 
زندگی، سرزندگی ذهنی و پدیدآورندگی را به همراه دارد 

(. همچنین مطالعات نشان دادند 2017)ایلییز و همکاران، 
که ارضای نیازهای اساسی روانی با انگیزه و احساس 

(، سرزندگی ذهنی 2014 )کرماس و همکاران،کنترل افراد 
بر اساس  ( ارتباط مثبتی دارد.1396زاده، سالمندان )عرب

له سالمندان از این جهت أآنچه گفته شد، پرداختن به مس

اهمیت دارد که شناخت درست نیازهای آنان و متعاقب آن، 
الزم موجب افزایش بهزیستی و کیفیت زندگی  اتخاذ تدابیر

 هایاز آنجا که پژوهششود. همچنین، این افراد می
 یامدهایکاهش پ رب یشترمتمرکز بر جامعه سالمندان ب

مثبت و  هاییژگیو بهبودتوجه به  یبه جا یسالمند یمنف
بر روی دانشجویان،  همچنین مطالعات انجام گرفته عمدتاً

مراکز ساکن در خاص مانند افراد  نسالمنداکارمندان و 
ثیرگذار بر دو أحمایتی متمرکز و به طور خاص بر عوامل ت

متغیر پدیدآورندگی و انسجام خود در سالمندی کمتر 
پرداخته شده است، مطالعه این پژوهش در سالمندان از 
اهمیتی بسیار زیاد برخوردار است. همچنین، بسیار ضروری 

در یک تجددیدنظر بر  گرانپژوهشاست که عامه مردم و 
 کید کنند و از تمرکز بر أهای مثبت این دوران تجنبه
های منفی بکاهند و با توجه به این که انسجام درونی جنبه

و پدیدآورندگی موجب افزایش سطح کیفیت زندگی، 
شوند، ضرورت دارد رضایت از زندگی و سالمندی موفق می

گیری این و اثرگذار بر شکل کنندهبینیکه عوامل پیش
های روانی مهم شناسایی گردد. در این میان، شهر سازه

تهران به سبب جمعیت زیاد و به تبع برخورداری از جمعیت 
سالمند بسیار شایسته توجه جدی است، زیرا افزایش 
 روزافزون جمعیت این گروه از افراد جامعه در صورت 

انگاری سهلو به دنبال آن  پژوهشگرانتوجهی بی
مسئولین ممکن است به یک وضعیت زندگی نامناسب 

ها بینجامد. در گاه خانوادهبرای سالمندان، به عنوان تکیه
های این پژوهش عبارت بودند از اینکه این راستا، فرضیه

های ( نیازهای اساسی روانی در روابط بین سبک1)
رند دلبستگی با پدیدآورندگی و انسجام خود نقش میانجی دا

های دلبستگی با پدیدآورندگی و انسجام ( بین سبک2و )
 خود رابطه مستقیم وجود دارد.
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 روش

 کنندگانطرح پژوهش و شرکت
همبستگی مبتنی بر -روش پژوهش حاضر، توصیفی

معادالت ساختاری بود. جامعه آماری مشتمل بر سالمندان 
بودند. با توجه به اینکه به ازای  1399شهر تهران در سال 

کند )مونرو، نمونه کفایت می 15الی  10هر متغیر در مدل، 
نفر به روش دردسترس  170(. و حجم نمونه برابر با 2006

( داشتن 1شدند. مالک ورود به مطالعه عبارت از ) انتخاب
تا  60( قرار داشتن سن در دامنه 2حداقل مدرک دیپلم، )

های اعصاب و ( گزارش عدم مصرف قرص3سال و ) 75
شناختی در این . بررسی اطالعات جمعیتبودندروان 

 55نفر( مرد و  77درصد ) 45پژوهش حاکی از آن بود که 
درصد  59ن بودند که از میان آنها نفر( نفر ز 93درصد )

 66نفر( بین  41درصد ) 24سال،  65تا  60نفر( بین  100)
 75تا  71نفر( بین  29درصد ) 17 سال و نهایتاً 70الی 

نفر( از آنها بدون فرزند،  3) درصد 2سال بودند. همچنین 
درصد  36نفر( بین یک الی سه فرزند و  105درصد ) 62

 ند داشتند.فرز 4نفر( باالی  62)

 ابزار 

این ابزار توسط . 1یمقیاس حس انسجام آنتونوسک

 گویه ساخته شد. نمره 29با  1987آنتونووسکی در سال 
بخشی طراحی شده گذاری آن بر اساس طیف لیکرت هفت

است و هرچه نمرات  203تا  29است و دامنه نمرات بین 
فرد در این مقیاس باالتر باشد، به معنای احساس انسجام 

( با بررسی مطالعات 1993) باشد. آنتونووسکیبیشتری می
مختلف میزان پایایی این ابزار را بر اساس آلفای کرونباخ 

عنوان کرد. همچنین، روایی ابزار را به  95/0تا  82/0بین 
 اریکسون وه است. شیوه اعتبار همزمان نشان داد

بندی مطالعات نشان نیز بر اساس جمع (2005) لینداستروم
 پور و شریفاست. علیپایا و معتبر داد که این پرسشنامه 

( ضمن بررسی روایی محتوایی ابزار، بر اساس 1391)
تحلیل عاملی نشان دادند که این مقیاس با تنها یک عامل 

کند و پایایی میدرصد وارایانس حس انسجام را تبیین  77
. پایایی ابزار در بود 96/0آلفای کرونباخ معادل  طبقآن 
 بود. 88/0بر اساس آلفای کرونباخ  پژوهشاین 

ین مقیاس که شامل ا. 2 مقیاس پدیدآورندگی لویوال

 ال است، توسط مک آدامز و دی سانت آوبینؤس 20
                                                 
1 Antonovsky’s Sence of Coherence Scale (SOC) 
2 Loyola Generativety Scale (LGS) 

ای درجه االت در یک مقیاس چهارؤ( ساخته شد. س1992)
شود. مبتنی بر طیف لیکرت از هرگز تا همیشه سنجیده می

 باالتر نشان باشد. نمرهمی 60حداقل نمره صفر و حداکثر 
پدیدآورندگی بیشتر در فرد است. سازندگان این ابزار  دهنده

روایی مالکی آن را بر اساس رابطه با مقیاس پدیدآورندگی 
 66/0با  ( برابر1985ی )هاول( و 1986) اوچس و پالگ

گزارش کردند و پایایی آن را بر اساس ضریب آلفای 
محاسبه نمودند )مک آدامز و دی  82/0کرونباخ برابر با 

( در ایران 1390(. شاهی و همکاران )1992 سانت آوبین،
و  75/0برابر با  پایایی این ابزار را بر اساس آلفای کرونباخ

روایی آن را بر اساس روش محتوایی تأیید گردید. پایایی 
این ابزار در مطالعه حاضر بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 

 به دست آمد. 85/0برابر با 

این ابزار در  .3مقیاس سبک دلبستگی کولینز و رید
گویه ساخته  18توسط کولینز و رید مشتمل بر  1990سال 

لبستگی ایمن، ناایمن اجتنابی و ناایمن شد و سه سبک د
گذاری آن بر اساس سنجد. مقیاس نمرهدوسوگرا را می

موافقم  مخالفم تا کامالً ای از کامالً درجهطیف لیکرت پنج
گذاری برای هر سبک دلبستگی به طراحی شد. نمره

باالتر  باشد که نمرهمی 24صورت جداگانه و بین صفر تا 
باشد. کولینز و آن سبک بر شخصیت می غلبه دهندهنشان

( ضریب پایایی بازآزمایی این پرسشنامه را برای 1990) رید
 52/0و  71/0، 68/0هریک از سه زیرمقیاس به ترتیب 

پایایی آن را بر اساس آلفای به گزارش کردند و همچنین 
گزارش کردند. در ایران،  85/0، 78/0، 81/0ترتیب 

یایی آن را بر اساس روش ( میزان پا1380پاکدامن )
( ضریب 1399)و همکاران  فرهادی تأیید کردند. بازآزمایی

و روایی  به دست آوردند 72/0برابر با  را آلفای کرونباخ ابزار
تحلیل عاملی تأیید گردید. پایایی این ابزار در مطالعه  باآن 

حاضر بر اساس ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب برای 
من اجتنابی و ناایمن دوسوگرا برابر با ایمن، ناای هایسبک

 به دست آمد. 78/0و  51/0، 55/0

)نسخه  شناختینمقیاس نیازهای اساسی روا

ال و سه زیرمقیاس ؤس 21این مقیاس دارای  .4عمومی(

که بر اساس  باشدیم، شایستگی و ارتباط خودمختاری
. نمره کل شودیمگذاری ای نمرهدرجهطیف لیکرت هفت

است و باال بودن نمرات به معنای  147تا  21 دامنهدر 

                                                 
3 Revised Adult Attachment Scale (RAAS) 
4 Basic Needs Satisfaction Scale (General) 



 

 

 

 شناختیننیازهای روااز طریق دلبستگی با انسجام و پدیدآورندگی          
 

 391-405، 4، شماره 7، دوره 1400پیری،  شناسیروان 397

باشد. دسی و ارضای هرچه بیشتر نیازهای اساسی روانی می
( ضریب پایایی آن را بر اساس آلفای کرونباخ 2000رایان )

برای ابعاد خودمختاری، شایستگی و ارتباط به ترتیب برابر 
گزارش کردند. بشارت و رنجبر  86/0و  71/0، 61/0با 

( ضمن تأیید روایی محتوایی، روایی سازه آن را با 1392)
درصد از نیازهای  54کمک تحلیل عاملی نشان دادند )

شناختی تبیین شد(. روایی همگرا و تشخیصی نبنیادین روا
گرایی و های برونآن نیز از طریق اجرای مقیاس

نوروزگرایی پرسشنامه آیسنک و مقیاس سالمت روانی 
مقیاس یی بازآزمایی برای خردهمحاسبه شد. پایا
و ارتباط  71/0، شایستگی برابر با 77/0خودمختاری برابر با 

بود. در این پژوهش بر اساس آلفای کرونباخ،  67/0برابر با 
 60/0و  69/0، 73/0پایایی این سه بعد به ترتیب برابر با 

 به دست آمد.

 روش اجرا

در مراکز  هانامهها، پرسشآوری دادهبه منظور جمع
های تخصصی های سالمندان، کلینیکمختلف از جمله خانه

هایی که امکان حضور سالمندان بود، توزیع و سایر بخش
 همکاری  اندکی   مراکز   کرونا،   گیری شد. به علت همه

 

امکان حضور پژوهشگر حین تکمیل پرسشنامه داشتند و 
متخصص نبود، بنابراین با رعایت اهداف و توضیحات به 

نامه مرکز، از آنها خواسته شد تا بر روند اجرای پرسش
نظارت داشته باشند. طبق این اصل، از سالمندان خواسته 

نامه بپردازد. شد تا با دقت و حوصله به پاسخگویی پرسش
کنندگان برای رعایت مسائل اخالقی در ارتباط با شرکت

توضیح صادقانه اهداف پژوهش، رضایت ضمن پژوهش، 
فرایند و آگاهانه افراد برای شرکت در پژوهش اخذ شد، 

نامه در ابتدا گفته شد، مدت زمان الزم برای تکمیل پرسش
کنندگان حریم خصوصی افراد با گمنام ماندن نام شرکت

کنندگان آزاد بودند که هر زمان بخواهند حفظ شد و شرکت
تجزیه و تحلیل  منصرف شوند. نامهپرسشاز ادامه تکمیل 

های آمار توصیفی و استنباطی ها با استفاده از روشداده
های مرکزی و پراکندگی و تحلیل انجام گرفت. از شاخص

به  AMOSو   SPSSافزار آماری مسیر بهره گرفته شد. نرم
 منظور تجزیه و تحلیل آماری مورد استفاده قرار گرفت.

 هایافته
، میانگین، انحراف معیار و ضرایب همبستگی میان 1جدول 

 دهد. متغیرهای پژوهش را نشان می

 1جدول 

 ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای پژوهش
 7 6 5 4 3 2 1 معیارانحراف میانگین منبع متغیر

       1 05/3 75/22 دلبستگی ایمن

      1 -439/0** 21/3 54/18 دلبستگی اجتنابی

     1 324/0** -/410** 30/4 54/14 دلبستگی دوسوگرا

    1 -331/0** -202/0** 395/0** 55/6 97/35 نیاز استقالل

   1 561/0** -415/0** -208/0** 344/0** 52/5 43/31 نیاز شایستگی

  1 462/0** -526/0** -390/0** -295/0** 531/0** 31/5 84/43 نیاز ارتباط

 1 431/0** 529/0** 329/0** -297/0** -138/0 315/0** 46/8 17/66 پدیدآورندگی

 084/0 089/0 180/0* 140/0 -195/0* -077/0 187/0* 29/11 41/115 حس انسجام
 05/0سطح معناداری برابر با  *                01/0سطح معناداری برابر با  **

 

سبک دلبستگی با  حس انسجام ، 1بر اساس جدول 
ایمن و نیاز شایستگی و خودمختاری رابطه مثبت و با 

پدیدآورندگی سبک دوسوگرا رابطه منفی معنادار داشت. 
دارای با دلبستگی ایمن و نیاز خودمختاری، شایستگی و 

رابطه دوسوگرا دو سبک اجتنابی و ارتباط رابطه مثبت و با 
در ادامه، پیش از پرداختن به تحلیل مسیر، بود.  منفی
ها بر ها بررسی شد. نرمال بودن توزیع دادهفرضپیش

+ برای 3تا  -3کجی و کشیدگی بین  اساس شاخص
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بین بر متغیرها تأیید شد. عدم همخطی متغیرهای پیش
 و تلرانس باالتر از 10س کمتر از عامل تورم وارایاناساس 

واتسون برابر با -برآورده شد. نتایج آزمون دوربین 1/0
نشانگر مستقل بودن  99/1و پدیدآورندگی برابر با  05/2

جهت بررسی فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر خطاها بود. 
های اینکه نیازهای اساسی روانی در روابط بین سبک

دلبستگی با انسجام خود و پدیدآورندگی نقش میانجی 

جهت بررسی برازش مدل از  مدل بررسی شد. برازشدارند، 
 (،CMINهای کفایت مدل شامل کای اسکوئر )شاخص

(، شاخص CMIN/DFدرجه آزادی، کای اسکوئر نسبی )
(، شاخص نیکویی برازش تعدیل یافته GFIنیکویی برازش )

(AGFI و جذر میانگین مجذورات خطای تقریب )
(RMSEA )گزارش ، 2 استفاده شد و نتایج آن در جدول

 .شد

 2جدول 

 های کفایت مدلشاخص

 CMIN DF CMIN/DF GFI AGFI RMSEA شاخص

 274/0 295/0 883/0 728/13 6 368/82 مدل اولیه

 0 959/0 987/0 907/0 9 167/8 مدل نهایی

 05/0کمتر از  9/0بیشتر از  9/0بیشتر از  کمتر از دو   حد قابل قبول
 

با توجه به مقادیر به دست آمده و حد قابل قبول، 
مدل نهایی برازش مطلوبی را برخوردار است. همچنین 

، مدل اصالح شده را پس از حذف روابط 1شکل 
 دهد. غیرمعنادار نشان می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، ضرایب مرتبط با مسیر مستقیم 1با توجه به شکل 
رابطه اند. همچنین، شکل نشان داد که نشان داده شده

نه به صورت مستقیم  حس انسجامسبک دلبستگی ایمن با 
و نه از طریق نیازهای اساسی روانی معنادار نبود، اگرچه 

پدیدآورندگی به صورت مستقیم رابطه دلبستگی ایمن با 
معنادار نبود، ولی از طریق نقش میانجی دو نیاز اساسی 

، رابطه همچنین )خودمختاری و شایستگی( معنادار بود.

به صورت  حس انسجامسبک دلبستگی ناایمن اجتنابی با 
مستقیم و از طریق نیازهای اساسی معنادار نبود، اگرچه 

دیدآورندگی به صورت رابطه سبک دلبستگی اجتنابی با پ
مستقیم معنادار نبود، ولی از طریق نقش میانجی نیاز 
اساسی شایستگی معنادار بود. افزون بر این، رابطه 

به صورت  حس انسجامدلبستگی ناایمن دوسوگرا با 
مستقیم معنادار، ولی از طریق نیازهای اساسی معنادار نبود 
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ا و اگرچه رابطه سبک دلبستگی ناایمن دوسوگرا ب
پدیدآورندگی به صورت مستقیم معنادار نبود، ولی از طریق 
نقش میانجی دو نیاز اساسی شایستگی و خودمختاری 

نقش میانجی استقالل در مدل اصالحی  معنادار بود و نهایتاً
در روابط بین سبک دلبستگی اجتنابی با پدیدآورندگی و 

 های دلبستگینقش میانجی نیاز ارتباط در روابط بین سبک
با پدیدآورندگی در مدل اصالحی حذف شدند. برای بررسی 

( Bootstrapاستراپ )روابط غیرمستقیم از آزمون بوت
قابل  3استفاده شد که نتایج حاصل از آن در جدول 

 باشد. مشاهده می

 3جدول 

 ضرایب مسیرهای غیرمستقیم

 مسیر
تخمین 

 غیراستاندارد
حد 
 پایین

 حد

 باال

سطح 
 معناداری

تخمین 
 استاندارد

 13/0 003/0 68/0 11/0 39/0 پدیدآورندگی نیاز )شایستگی، استقالل( دلبستگی ایمن

 -079/0 01/0 -068/0 -63/0 -31/0 پدیدآورندگی نیاز )شایستگی(  دلبستگی اجتنابی

 -11/0 005/0 -063/0 -37/0 -21/0 پدیدآورندگی نیاز )شایستگی، استقالل(  دلبستگی دوسوگرا 

  
با توجه به نتایج حد باال و پایین برای نقش میانجی 
نیازهای اساسی روانی شایستگی و استقالل در رابطه بین 

و  68/0پدیدآورندگی به ترتیب سبک دلبستگی ایمن با 
و برای نقش میانجی نیاز  003/0با سطح معناداری  11/0

در رابطه بین سبک دلبستگی اجتنابی با  شایستگی
با سطح معناداری  -63/0و  -068/0پدیدآورندگی برابر با 

حد باال و پایین برای نقش میانجی نیاز  و نهایتاً 01/0
دلبستگی دوسوگرا با  شایستگی و استقالل در رابطه سبک

با سطح معناداری  -38/0و  -063/0پدیدآورندگی برابر با 
 باشد که معنادار است. همچنین تعداد می 005/0

تا بود. بنابراین نیازهای  2000گیری بوت استرپ نمونه
سبک دلبستگی ایمن و  استقالل و شایستگی در رابطه

نقش میانجی دارند و نیاز  دوسوگرا با پدیدآورندگی
شایستگی در رابطه سبک دلبستگی اجتنابی با پدیدآورندگی 

 کند.نیز نقش میانجی ایفا می

 گیریبحث و نتیجه
های ی سبکاین پژوهش با هدف تعیین رابطه

و انسجام  دلبستگی )ایمن، ناایمن اجتنابی، ناایمن دوسوگرا(
ی اساسی گری نیازهاخود و پدیدآورندگی با میانجی

 شناختی در سالمندان صورت گرفته است. نروا

بر نقش میانجی نیازهای فرضیه نخست پژوهش مبنی 
های اساسی روانی )استقالل و شایستگی( در رابطه سبک

در بخش اول فرضیه، دلبستگی با پدیدآورندگی تایید شد. 
نتایج نشان داد که دلبستگی ایمن نه صورت مستقیم، بلکه 

گری دو نیاز خودمختاری و شایستگی بر با میانجی

پدیدآورندگی اثر دارد. نتایج حاصل از آزمون این فرضیه از 
حیث رابطه مثبت دلبستگی ایمن و نیازهای بنیادین و 

و  ییارقبانیازهای روانی با پدیدآورندگی با پژوهش 
(، 2018) نام و چو(، 1396زاده )(، عرب1398) همکاران

( 2017س و همکاران )سونن( و 2017مونتریو و همکاران )
از نظر رابطه معنادار دلبستگی و  اماهمخوان است، 

بلندزاده و  و ،(2017) یستنسنکرپدیدآورندگی با پژوهش 
 ( همخوان نیست. 1395مصاحبی )

نیازهای روانی توان بیان کرد که در تبیین این یافته می
و  ثیر زیادی بر افزایش خرد در دوران سالمندی داردأت

تر نیازهای اساسی سالمندانی که در سنین پایین

اند، بهتر قادرند شناختی خود را ارضا نمودهنروا
پدیدآورندگی در مقابل رکود را پشت سر بگذارنند )نام و 

اساسی دلبستگی ایمن زمانی که با نیازهای (. 2018چو، 

 کندبینی میرا پیش پدیدآورندگی، گرددهمراه  شناختینروا
(. در تبیین رابطه مثبت 2014، همکارانکورماس و )

توان در دلبستگی ایمن و نیازهای اساسی روانی می

( بیان 2000گری )دسی و رایان، چارچوب نظریه خودتعیین

ثیر أشناختی بر انگیزه ذاتی تنکرد که ارضای نیازهای روا
دهد. این دارد و احساس کنترل بیرونی فرد را افزایش می

 انگیزه درونی به پیشرفت رفتارهای خودمختار کمک 
کند و سبب افزایش احساس کنترل و توانایی دیدن می

 اعتماد شود. همچنین، فرد باهای مختلف میمسائل از جنبه
کند و آنها را ها را مدیریت مینفس بیشتری چالش به

ر خلق ها موجب توانمندی فرد دداند که تمام اینمعنادار می
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ثر با ؤتواند به طور مگردد. در نتیجه فرد میآثار نو می
های مختلف زندگی تعامل محیط بیرون و افراد در حوزه

(. برای نمونه، 2014داشته باشد )کورماس و همکاران، 
کند تا برآورده شدن نیاز خودمختاری به فرد کمک می

های خود را به صورت هدفمند و در سمت مسیر فعالیت
 ثرؤمص هدایت کند و داشتن یک تعامل اعتمادآمیز و مشخ

گیری احساس شایستگی در کنار آمدن با با محیط در شکل

در تبیین  (.2020محیط اثرگذار است )کانکایا و دنیزلی، 
رابطه نیازهای اساسی روانی با پدیدآورندگی، سطوح باالتر 

شناختی منجر به عملکرد نارضای نیازهای اساسی روا

(. در 2007شود )نیمیک و رایان، شناختی بهتر مینروا

توان تبیین عدم معناداری بعد ارتباط با پدیدآورندگی می
بیان نمود که همه افراد دارای نیاز به احساس تعلق و 
ارتباط هستند و تعامل اجتماعی را دوست دارند و در دوره 
سالمندی این نیاز به ارتباط بیشتر برای رفع احساس 

این نیاز به  شود و احتماالًدر سالمندان احساس می تنهایی
ارتباط، تأثیری بر خالقیت و سازندگی آنان برای هدایت 

ارضای نیازهای اساسی  اطرافیان و نسل بعدی ندارد.

نفس، رضایت از زندگی )حیدری و شناختی با عزتنروا
(، سرزندگی ذهنی )مانتریو و همکاران، 2018همکاران، 

شناختی مثبت )نگ و همکاران، نرد روا(، عملک2017
 ( و موفقیت دوران سالمندی همراه است. 2012

بخش دوم فرضیه اول پژوهش مبنی بر نقش میانجی 
شناختی در رابطه سبک دلبستگی نیازهای اساسی روان

یید شد. نتایج نشان داد که دو نیاز أناایمن و پدیدآورندگی ت
معنادار در رابطه  ینجیابه عنوان م خودمختاری و شایستگی

شناخته پدیدآورندگی دوسوگرا با  یمنناا یدلبستگ یانم
، ولی فقط نیاز شایستگی توانست رابطه میان سبک شدند

 گرییانجیرا م دلبستگی ناایمن اجتنابی پدیدآورندگی
نتایج آزمون این فرضیه با پژوهش حیدری و . یدنما

میان ( همخوان است و از حیث رابطه 1397همکاران )
های دلبستگی ناایمن و پدیدآورندگی با پژوهش سبک

( ناهمسو است. حیدری و 1395بلندزاده و مصاحبی )
( نشان دادند که دلبستگی اجتنابی و 1397همکاران )

دلبستگی دوسوگرا از طریق نیازهای بنیادین رضایت از 
ساز پدیدآورندگی کند که زمینهبینی میزندگی را پیش
که سبک  ( نشان دادند1395و مصاحبی )است. بلندزاده 

دلبستگی اجتنابی با بهزیستی رابطه منفی معنادار دارد. 
 خودمختاری،  نیازهای  بین( نشان داد که 1396زاده )عرب

ارتباط سالمندان  سرزندگی ذهنی شایستگی و ارتباط با 
گفت  توانمیاساس  نیبر هم. معنادار و مثبت وجود دارد

 ،کودک را فراهم کرده باشند یروان تیاگر امن یحت نیوالد
 یو جسمان یسالمت روان یرا دارند که برا نیا لیپتانس

 یاساس یازهایمحسوب شوند اگر ن یدیتهد شیکودک خو
را ارضا نکنند و آنها را سرکوب سازند  شیکودک خو

با توجه به نوع  . در واقع(2017 و همکاران، )سوننس
مراقبت  یاز سو شیازهایبراز نا یکه کودک در ازا یپاسخ

که از پاسخ مادر دارد،  یافتیو در ردگییکننده )مادر( م
پاسخ  نیاگر ا شود،یم جادیدر او ا یمتفاوت یسبک دلبستگ

در کودک  تیکننده و ارضا کننده باشد، احساس امن نیتأم
 ی. ولشودیبرآورده م زیکودک ن یازهایو ن ردگییشکل م

 یروان هایبیثر نباشد آسؤکودک با والد م هیاگر ارتباط اول
کودک احساس  شود،یبه کودک وارد م یاریبس یو جسم

. براساس شودیبرآورده نم زین یو یازهایو ن کندیم یناامن
 یازهاین یپاسخ مناسب کودک و عدم ارضا افتیعدم در

به وجود آوردن  شروعکودک  یشناختروان یاساس
و نگرش  کندیم رامونشیپ طیاز خود و مح هاییطرحواره

که تا  گرددیم جادیدر او ا انینسبت به خود و اطراف یمنف
موجب کاهش  یمنف هاینگرش نیو ا مانندیم یبزرگسال

و  منجر به احساس  یدر زندگ تیو موفق تیاحساس رضا
 .گرددی( میآورندگیدد)عدم پ یراکدماندگ

بررسی فرضیه دوم پژوهش مبنی بر رابطه مستقیم 
یید شد. نتایج أسبک دلبستگی دوسوگرا با انسجام خود ت

نشان داد که سبک دلبستگی دوسوگرا با انسجام خود رابطه 
 منفی و معنادار دارد. این یافته به طور مستقیم با 

(، قائدی فر و 1398های ارقبایی و همکاران )پژوهش
( و 2021(، هایبلر راگر و همکاران )1392همکاران )

( همسو و همراستا است. نتیجه 2008و همکاران ) بویانمگر
( بر روی دانشجویان 1398پژوهش ارقبایی و همکاران )

های دلبستگی ناایمن با انسجام بیانگر این بود که سبک
فر و همکاران ای منفی و معنادار دارد. قائدیخود رابطه

( در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که سبک 1392)
را با احساس انسجام روانی رابطه منفی و دلبستگی دوسوگ

معنادار دارد. همچنین نتیجه حاصل از پژوهش صورت 
( نشان داد، بین 2021گرفته توسط هایبلر راگر و همکاران )

های دلبستگی ناایمن با احساس انسجام رابطه منفی سبک
نشان دادند ( نیز 2008وجود دارد و بویانمگر و همکاران )

 انسجام خود و   احساس  و  دلبستگی  یهاسبک  بین  که
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 ایجاد روابط صمیمی و هیجانات مثبت رابطه وجود دارد. 
در تبیین این یافته باید چنین گفت، افرادی دوسوگرا، 

افراد دوسوگرا دانند. مبهم و غیر قابل درک می دنیا را کامالً
دارای رفتاری متناقض نسبت به اطرافیان خود هستند، به 

ای که تمایل زیادی به نزدیکی و از آن طرف نگرانی گونه
شدیدی در ارتباط با دوست نداشته شدن باعث رفتاری 

شود که موجب رفتارهای سرد از جانب ناهمگون در آنها می
این  احتماالً در نتیجه(. 2002 )کولینز و کوپر، شودآنها می

 حقیقت، ستگی ندارند، دربافراد درک درستی از رابطه دل
اولیه ندارند که درونی شده باشد و  باز مراق حوارهطر

خود منسجم را بر پایه این بازنمایی درونی  کبتوانند ی
های احساس انسجام خود، لفهؤدیگر م. از شکل دهند

قابلیت مدیریت است که افرادی که دارای این مؤلفه 
هستند، این باور را دارند که قدرت مدیریت مقابله با 

یمات زندگی را دارند و برای حل آن مشکالت و نامال
 مشکالت توانایی زیادی دارند. در صورتی که افراد
دوسوگرا، توانایی مدیریت ندارند و تالشی هم در این زمینه 

کنند به دلیل اینکه امیدی به کسب نتیجه مطلوب نمی
شود که این افراد از احساس ندارند و همین امر موجب می

توان ردار باشند. به طور کلی میانسجام خود پایینی برخو
گفت افراد دوسوگرا به دلیل اینکه دنیا را مملو از ابهامات و 

بینی و غیر دانند و رویدادهای آن را غیرقابل پیشتهدید می
دانند و درک بسیار ضعیفی از زندگی قابل مدیریت می

 تری از انسجام خود هستند. دارند، دارای احساس ضعیف
های این تحقیق، مقطعی بودن یتاز جمله محدود

های گردآوری داده مانند مطالعه، عدم استفاده از دیگر روش
عدم کنترل عوامل فردی و موقعیتی مانند مصاحبه، 

و در  اقتصادی-های شخصیتی و جایگاه اجتماعیویژگی
که سالمندان شهر تهران نهایت، محدود کردن جامعه به 

باشد. به دیگر ممکن است با دیگر شهرها متفاوت 
شود که به شناسایی دیگر پژوهشگران پیشنهاد می

متغیرهای میانجی در بهبود وضعیت کیفیت زندگی 
سالمندان بپردازند تا بتوان بر اساس این متغیرهای میانجی 
به تدوین مداخالت اثرگذار به منظور بهبود وضعیت زندگی 

بر  این گروه از جامعه پرداخت. همچنین، پژوهشگران دیگر
اساس روش مصاحبه به صورت عمیق به شناسایی ابعاد 

افزون بر این، مطالعات کیفیت زندگی سالمندان بپردازند. 
تواند گامی مهم در جهت طولی توسط پژوهشگران می

 های پایدار کیفیت زندگی سالمندان باشد. شناخت ویژگی

 گزاریسپاس

ز تمامی سالمندان و افرادی که در این پژوهش با ما ا
 نمایم.اری میزگهمکاری داشتند سپاس

 منابع

ف.  ،یعنوقلعه .، وم ،پورمحمدی .،ع ،سلیمانیان.، م ،قباییار
نقش سبک دلبستگی در گرایش به مصرف (. بررسی 1398)

صلنامه علمی فم. مواد: بررسی نقش میانجی حس انسجا
 .97-118، (53)13 ،اعتیادپژوهی

 یزانم یبررس(. 1399) ر. ینی،حس.، و س ی،حاجت.، ف ی،باستان
 یاضطراب و ترس از سقوط در سالمندان با سابقه جراح

مجله . سالمند: 1397از سقوط در سال  یناش یارتوپد
 .506-523، (4)15 یرانا یسالمند

تعیین رابطه (. 1397)ر.  ،پورحسین.، و ن ،قربانی .،آ ،حیدری
های دلبستگی با میزان رضایت از زندگی: نقش کسب

فصلنامه  نی.ای رضایتمندی از نیازهای بنیادی رواواسطه
 . 643 – 650، (70)17 ،شناختینعلمی پژوهشی علوم روا

رابطه بین ویژگی های شخصیتی (. 1390شاهی، ح. )
خود نظم جویی و  راکدماندگی( فرایندهای -)پدیدآورندگی

)پایان نامه کارشناسی سبک زندگی در دوره میانسالی 
 ارشد(، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

شناختی با نرابطه نیازهای اساسی روا(. 1396)م.  ،زادهعرب
سالمند: مجله سالمندی . سرزندگی ذهنی در سالمندان

 .170-179، (2)12ایران. 

(. بررسی روایی و پایایی 1391) .، نشریف ، ا.، وپورعلی
 ه،نشریه پژوهند  .پرسشنامه حس انسجام در دانشجویان

17(1)، 56-50. 

رابطه بین (. 1399)ب.  ،مقدمنسائی .، وح ،محققی .،م ،فرهادی
های دلبستگی با مشکالت بین شخصی دانشجویان: سبک

 ،مجله علوم پزشکی رازی. نقش میانجی هوش هیجانی
27(1) ،84-73. 

(. 1392) ح. ،آقامحمدیان شعرباف .،م ،عبدخدائی .،ح ،فرقائدی
گری احساس انسجام روانی در رابطه نقش میانجی

فصلنامه پژوهش در ی. های دلبستگی با خودتنظیمسبک
 .11-19، (1)7 شناختی.نسالمت روا

در پژوهش مراقبت  یآمار یروش ها. (1395هازاد مونرو، ب. )
 ، وم. ،یدریح .،کاظم نژاد، ارجمه )تمونرو.  یبهداشت یها

 جامعه نگر. :تهران (نوروززاده، ر.

دوست، م.، برجعلی، ا.، پورشریفی، ح.، و کراسکیان نظام
رابطه امید و حس انسجام با (، 1397موجمباری، آ )

بهزیستی روان شناختی سالمندان: نقش میانجی نگرش به 
.179-195(، 3)4روانشناسی پیری، فصلنامه ، مرگ
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