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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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مسیر بود .جامعه آماری مشتمل بر سالمندان شهر تهران بود و حجم نمونه برابر با 170
نفر بود که به روش دردسترس انتخاب شدند .ابزار پژوهش مشتمل بر پرسشنامههای
پدیدآورندگی لویوال ،انسجام روانی آنتونووسکی ،سبکهای دلبستگی کولینز و رید و
نیازهای بنیادین روانشناختی دسی و رایان بود .یافتهها نشان داد که مدل مفروض از
برازش خوبی در نمونه مورد مطالعه برخوردار است .نتایج نشان داد سبک دلبستگی ایمن
به طور مستقیم با هر سه نیاز استقالل ،شایستگی و ارتباط ،ارتباط مثبت معنادار ،سبک
دلبستگی اجتنابی با شایستگی و سبک دلبستگی دوسوگرا با نیاز استقالل و شایستگی و
انسجام خود ارتباط منفی معنادار دارند .به عالوه بین نیازهای استقالل و شایستگی با
پدیدآورندگی ارتباط مثبت معنادار وجود دارد .نهایتاً نیاز استقالل در روابط بین سبکهای
دلبستگی ایمن و دوسوگرا با پدیدآورندگی و نیاز شایستگی در روابط بین هر سه سبک
دلبستگی با پدیدآورندگی نقش میانجی ایفا میکنند .در نتیجه ،با توجه به اهمیت
سبکهای دلبستگی و نیازهای اساسی روانی ،روانشناسان میتوانند با تکیه بر این دو
متغیر و تالش برای بهبود و اصالح آنها در کودکان و انجام مداخالت و درمانها در
جامعه سالمندان ،گامی در جهت افزایش کیفیت این دوران بردارند.
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سالمندی 1یکی از مراحل تکاملی زندگی انسان است که به
صورت روزافزون هم در ایران و هم در سراسر جهان رو به
افزایش است (لی .)2017 ،در ایران در حال حاضر حدود
پنج میلیون نفر از جمعیت کشور باالی شصت سال هستند
و روز به روز بر شمار این جمعیت افزوده میشود (باستانی و
همکاران .)1399 ،از این رو ،مسائل مرتبط با این جامعه
روز به روز نمایانتر و قابل مالحظهتر میشوند و نمیتوان
صرفاً فقدان بیماری را نشانهای برای احساس سالمتی در
این دوران دانست ،بلکه اندیشمندان بر این باورند که
رضایت از زندگی ،دارا بودن احساس مثبت ،رابطه مناسب با
خود ،دیگران و خدا را نیز در بر میگیرد (فاستیم و
همکاران .)2016 ،با افزایش عمر ،نیاز به سازگاری
روانشناختی با تغییرات ناشی از پیری در این افراد بیشتر
حس میشود (لی )2020 ،و از این رو ،پرورش ابعاد مثبت
در این گروه باید مورد توجه قرار گیرد .در این راستا،
پژوهشها در حوزه روانشناسی مثبت 2تالش کرده تا
شادکامی ،بهزیستی ،سالمت ذهنی و کسب تجارب
ارزشمند را در سالمندان مورد توجه قرار دهد (لومه.)2011 ،
در این راستا ،انسجام خود 3یکی از ویژگیهای مثبت
در دوره سالمندی است که در این مطالعه مورد توجه قرار
گرفته است .بررسی پیشینه نظری نشان میدهد که مفهوم
انسجام خود در سال  1979توسط هارون آنتونوفسکی
مطرح شد که به جهتگیری کلی فرد نسبت به جهان و
قابل درک ،معنادار و کنترلپذیر بودن زندگی اشاره دارد که
مبنایی برای سالمت روان است (باچیم و مارکر.)2018 ،
اریکسون ( )1986سن حدود  60سالگی را دوران رویارویی
با بحران دستیابی به انسجام خود تصور کرده است که در
آن ،فرد سالمند تالش میکند تا وقایع گذشته را به صورت
معنیدار درک کند ،با رویدادهای منفی کنار بیاید و زندگی
خود را در یک چشمانداز منسجم ببینند و مرگ را بخشی
جداییناپذیر زندگی تصور نماید (کاپ و همکاران.(2021 ،
دزوتر و همکاران ( )2016بیان داشتهاند که وظیفه مهم در
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
خود هویدا میشود (لی .)2020 ،این ویژگی یک منبع
شخصی رشد دهنده است که به عنوان یک ساختار
elderly
positive psychology
3
self-coherence
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شناختی در فرآیند ادراک محیط مورد استفاده قرار میگیرد
(مکگی و همکاران .)2018 ،حس انسجام ،سازهای است
که نگرش کلی فرد نسبت به زندگی را نشان میدهد و سه
ویژگی اساسی یعنی ادراکپذیری ،کنترلپذیری و معناداری
را در دل خود دارد (گرونستین و بلومکه .)2015 ،ساراویا و
همکاران ( )2014انسجام خود را ترکیبی از خوشبینی و
کنترل میدانند که به اعتماد و اطمینان فرد نسبت به
قابلپیشبینی بودن محیط اشاره دارد .خودشناسی
انسجامی ،تالش سازگارانه و نیرومند خود در فهم تجاربی
است که در طول زندگی برای رسیدن به پیامدهای مطلوب
صورت گرفتهاند (قربانی و همکاران .)2010 ،مطالعات
نشان دادهاند که بین انسجام خود با افزایش توانایی در
مقابله اثرگذار با موقعیتهای پرفشار ،کیفیت زندگی و خلق
پیامدهای مثبت سالمتی در سالمندان (نظامدوست و
همکاران ،)1397 ،بهزیستی روانی (ون هامبولت و
همکاران ،)2015 ،کیفیت زندگی ( هلویک و همکاران،
 )2014ارتباط مثبت وجود دارد.
پدیدآورندگی ،4ویژگی مثبت دیگری در دوره سالمندی
است که در این مطالعه مورد توجه قرار گرفته است و از
این رو بررسی همزمان این دو ویژگی به عنوان دو سازه
روانی کارآمد بسیار ارزشمند است (کووک و کوو.)2016 ،
مطالعات این موضوع را تأیید کردهاند که با رسیدن به دوره
سالمندی ،انگیزه و تمایل افراد برای مراقبت از دیگران در
اوج قرار دارد (جوزفر .)2018 ،سالمندان ،طیف وسیعی از
نگرشها و رفتارهای خاص پدیدآورندگی همچون مراقبت
فیزیکی از سالمندان دیگر یا حمایت از نسلهای بعد را
نشان میدهند (بلک و همکاران .)2014 ،اریکسون ،عالقه
و نگرانی افراد سالمند در هدایت نسل بعد را زایندگی
تعریف کرد (سرات و همکاران )2017 ،که مفهومی خاص
دوران میانسالی و پیری است .پس از چندین سال،
پدیدآورندگی به یک موضوع تجربی تبدیل گردد و از اوایل
دهه  ،1990روانکاوی از پدیدآورندگی به عنوان تمایل
درونی برای جاودانگی تعریف کرد (ووجیچوسکا.)2017 ،
انواع وضعیت رکود و پدیدآورندگی بردلی و مارسیا ()1998
و الگوی تحول بزرگساالن لوینسون از جمله رویکردهای
دیگری بودهاند که در این حوزه بیان شدهاند .پدیدآورندگی،
به عنوان نگرانی برای دیگران و نیاز به کمک به نسل
بعدی از نشانههای سالمندی موفقیتآمیز است (اوسبای و
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همکاران .)2018 ،پدیدآورندگی ،جنبهای از رشد در
بزرگسالی است که در آن فرد شروع به سرمایهگذاری در
فعالیتهایی میکند که نسلهای جوان را پرورش دهد و
جهانی نیک به نفع نسلهای آینده بیافریند (باچ.)2014 ،
روانشناسان ،گزارههایی همچون نگرانی و تعهد به رفاه
نسلهای آینده ،توسعه سالهای میانسالی ،شکلگیری با
فرهنگ ،گوناگونی فردی ،پیشایند مشارکتهای اجتماعی،
زمینهساز بهزیستی روانشناختی و تأکید بر رستگاری و
تجدید انسان را برای توصیف این عامل اساسی در دوران
سالمندی به کار بردهاند (اینولف .)2014 ،مطالعات نشان
دادند ،مفهوم پدیدآورندگی در سنین سالمندی با عملکرد
موفق (کروز و اشمیت ،)2012 ،مشارکت در سیاست،
درگیری مذهبی داوطلبانه و ویژگیهای شخصیتی مثبت
(اورین و کیل بورن ،)2011 ،بهزیستی (سرات و همکاران،
 )2017و حتی افزایش طول عمر (گروینوالد و همکاران،
 )2009ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.
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
سبکهای دلبستگی تأکید شده است .سبکهای دلبستگی،
نقش مؤثر در رفتارهای صمیمانه افراد ،میزان نفوذ آنها،
رضایتمندی و غلبه بر شرایط چالشی در روابط دارند
(سرکیز .)2017 ،این مفهوم به ارتباط و پیوند روانی پایدار
بین دو انسان اشاره دارد و با تأکید بر ایجاد پیوندهای قوی
با افراد خاص ،عاملی اساسی در طبیعت انسان است
(ساندبرگ و همکاران .)2015 ،در مطالعات مختلف بر
وجود سه نوع دلبستگی ایمن ،ناایمن اجتنابی و ناایمن
دوسوگرا تأکید شده است .سبک دلبستگی ایمن به معنای
داشتن حس و نگرش مثبت درباره خود است و تمایل به
برقراری روابط مثبت را بازتاب میدهد (نگ و هو.)2017 ،
در دلبستگی اجتنابی ،فرد خود را مثبت ،اما دیگران را منفی
میبیند و اضطراب و اجتناب باالیی تجربه مینماید و
غفلت نسبت به اطرافیان ،عزتنفس پایین و احساس
ناامنی درونی را به دنبال دارد (فالگارس و همکاران،
 .)2017دلبستگی دوسوگرا بر پایه شک و بیاعتمادی
شکل میگیرد و با احساس عدمرضایت ،عدم اعتماد و
برقراری ارتباط تنها به منظور رفع نیازها و خواستههای
موقت مشخص میشود (لیتر و همکاران .)2015 ،بالبی
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اعتقاد داشت که الگوی تعاملی شکلگرفته در دوران
کودکی بسیار پایدار است و ادراکات فرد را در سنین بعد
جهت میبخشد (باللوک و همکاران .)2015 ،از این رو،
سبک دلبستگی بر شیوههای مواجه فرد با فشار روانی
اثرگذارند و افراد ایمن با پذیرش شرایط ،به راحتی از
دیگران درخواست کمک مینمایند و به شیوهای زاینده
رویارو میشوند (هینوجوسا و همکاران .)2014 ،در برخی
مطالعات ،سبک ارتباطی والدین به عنوان یک پشتیبان
مهم برای ایجاد انسجام خود در سنین بعد تصور شده است
(بویانمگر و همکاران .)2008 ،مطالعه کریستنسن ()2017
نیز به نقش روابط اولیه کودک و تأثیر آن در پدیدآورندگی
در بزرگسالی اشاره کرده است.
با وجود یافتههای بیانشده در ارتباط میان سبکهای
دلبستگی و انسجام خود و پدیدآورندگی در دوره سالمندی،
شواهد متفاوتی از نقش سبکهای دلبستگی و چگونگی
بروز اثرات آنها بر وضعیت زندگی در دوره سالمندی وجود
دارد (شانگین .)2015 ،در این راستا ،شناسایی عوامل
میانجی در گسترش و تقویت رابطه سبکهای دلبستگی و
سایر تظاهرات روانشناختی در دوره سالمندی همچون
انسجام خود و پدیدآورندگی اهمیت دارد که در این مطالعه
بر نقش نیازهای اساسی روانشناختی 1تأکید شده است.
به عقیده گالسر مبتنی بر نظریه انتخاب همه انسانها
نیازهای اساسی دارند که اگر برآورده شوند احساس کنترل
بر زندگی و در نتیجه رضایت خاطر فراهم خواهد شد
(کرونبرگ و کاتلر .)2012 ،مازلو بر اساس نظریه
انگیزههای انسان به معرفی ساختاری از نیازهای انسانی
پرداخت که میتوانند بر شکلگیری بروندادهای مثبت
اثرگذار باشند (ایگن و کاوچاگ .)2015 ،بر اساس نظریه
خودتعیینگری ،نیازهای اساسی روانشناختی شامل نیاز به
ارتباط ،2شایستگی 3و خودمختاری 4هستند که رفتار انسان
را جهت و نیرو میبخشند (رایان و دسی )2000 ،و ارضای
آنها برای بهبود بهزیستی و سالمت روان افراد در تمام
فرهنگها امری مهم است (اکبگ و اومت .)2017 ،نیاز به
خودمختاری به توانایی و اراده فرد برای شروع و تنظیم
رفتار داللت دارد ،نیاز به شایستگی به گرایش فرد برای
مؤثر بودن و کنترل محیط و نهایتاً نیاز به ارتباط به
basic psychological needs
relatedness
3
relatedness
4
autonomy
1
2
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برقراری پیوند عاطفی مناسب با دیگران اشاره دارد (رایان و
دسی .)2008 ،پژوهشها نشان داده است که ارتباط اولیه
کودک با والدین و سبک دلبستگی ایجاد شده نقش مهمی
در برآورده شدن نیازهای اساسی روانشناختی دارد (کار و
همکاران .)2013 ،در حقیقت ،مدلهای درونی ایجاد شده
در افراد در ارتباط با والد ،به چارچوبی برای توسعه احساس
خودمختاری ،کارایی و تعلق تبدیل میشود (هان و لی،
 .)2017فلتون و جووت ( )2013ارتباط منفی دلبستگی
ناایمن و ارضای نیازهای روانشناختی را نشان دادهاند .هان
و لی ( )2017دریافتند که بین سبک دلبستگی ناایمن
(دوسوگرا و اجتنابی) با نیازهای روانشناختی ارتباط منفی
وجود دارد .از سوی دیگر ،ارضای نیازهای اساسی
روانشناختی میتواند با ظهور بروندادهای مثبت روانی در
سالمندی همراه شود .قائدیفر و همکاران ( )1392در
پژوهش خود دریافتند سبک دلبستگی ایمن با انسجام خود
ارتباط مثبت و سبک دلبستگی دوسوگرا با انسجام خود
رابطه منفی و معنادار دارد .همچنین حیدری و همکاران
( )1397نیز نشان دادند که نیازهای اساسی روانی توان
پیشبینی رضایت از زندگی بر اساس دلبستگی ایمن را
میانجیگری میکند .افرادی که از احساس شایستگی
برخوردارند ،معتقدند که میتوانند با موفقیت به اهداف خود
برسند (ویلیامز و همکاران .)2007 ،نیاز روابط بینفردی با
ایجاد احساس کنترل در فرد ،بهزیستی روانی ،معناداری
زندگی ،سرزندگی ذهنی و پدیدآورندگی را به همراه دارد
(ایلییز و همکاران .)2017 ،همچنین مطالعات نشان دادند
که ارضای نیازهای اساسی روانی با انگیزه و احساس
کنترل افراد (کرماس و همکاران ،)2014 ،سرزندگی ذهنی
سالمندان (عربزاده )1396 ،ارتباط مثبتی دارد .بر اساس
آنچه گفته شد ،پرداختن به مسأله سالمندان از این جهت
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اهمیت دارد که شناخت درست نیازهای آنان و متعاقب آن،
اتخاذ تدابیر الزم موجب افزایش بهزیستی و کیفیت زندگی
این افراد میشود .همچنین ،از آنجا که پژوهشهای
متمرکز بر جامعه سالمندان بیشتر بر کاهش پیامدهای
منفی سالمندی به جای توجه به بهبود ویژگیهای مثبت و
همچنین مطالعات انجام گرفته عمدتاً بر روی دانشجویان،
کارمندان و سالمندان خاص مانند افراد ساکن در مراکز
حمایتی متمرکز و به طور خاص بر عوامل تأثیرگذار بر دو
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
است که عامه مردم و پژوهشگران در یک تجددیدنظر بر
جنبههای مثبت این دوران تأکید کنند و از تمرکز بر
جنبههای منفی بکاهند و با توجه به این که انسجام درونی
و پدیدآورندگی موجب افزایش سطح کیفیت زندگی،
رضایت از زندگی و سالمندی موفق میشوند ،ضرورت دارد
که عوامل پیشبینیکننده و اثرگذار بر شکلگیری این
سازههای روانی مهم شناسایی گردد .در این میان ،شهر
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
بیتوجهی پژوهشگران و به دنبال آن سهلانگاری
مسئولین ممکن است به یک وضعیت زندگی نامناسب
برای سالمندان ،به عنوان تکیهگاه خانوادهها بینجامد .در
این راستا ،فرضیههای این پژوهش عبارت بودند از اینکه
( )1نیازهای اساسی روانی در روابط بین سبکهای
دلبستگی با پدیدآورندگی و انسجام خود نقش میانجی دارند
و ( )2بین سبکهای دلبستگی با پدیدآورندگی و انسجام
خود رابطه مستقیم وجود دارد.

شکل  .1مدل مفروض رابطه سبکهای دلبستگی با انسجام خود و پدیدآورندگی از طریق نیازهای اساسی روانشناختی
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روش
طرح پژوهش و شرکتکنندگان
روش پژوهش حاضر ،توصیفی-همبستگی مبتنی بر
معادالت ساختاری بود .جامعه آماری مشتمل بر سالمندان
شهر تهران در سال  1399بودند .با توجه به اینکه به ازای
هر متغیر در مدل 10 ،الی  15نمونه کفایت میکند (مونرو،
 .)2006و حجم نمونه برابر با  170نفر به روش دردسترس
انتخاب شدند .مالک ورود به مطالعه عبارت از ( )1داشتن
حداقل مدرک دیپلم )2( ،قرار داشتن سن در دامنه  60تا
 75سال و ( )3گزارش عدم مصرف قرصهای اعصاب و
روان بودند .بررسی اطالعات جمعیتشناختی در این
پژوهش حاکی از آن بود که  45درصد ( 77نفر) مرد و 55
درصد ( 93نفر) نفر زن بودند که از میان آنها  59درصد
( 100نفر) بین  60تا  65سال 24 ،درصد ( 41نفر) بین 66
الی  70سال و نهایتاً  17درصد ( 29نفر) بین  71تا 75
سال بودند .همچنین  2درصد ( 3نفر) از آنها بدون فرزند،
 62درصد ( 105نفر) بین یک الی سه فرزند و  36درصد
( 62نفر) باالی  4فرزند داشتند.
ابزار
مقیاس حس انسجام آنتونوسکی .1این ابزار توسط
آنتونووسکی در سال  1987با  29گویه ساخته شد .نمره
گذاری آن بر اساس طیف لیکرت هفتبخشی طراحی شده
است و دامنه نمرات بین  29تا  203است و هرچه نمرات
فرد در این مقیاس باالتر باشد ،به معنای احساس انسجام
بیشتری میباشد .آنتونووسکی ( )1993با بررسی مطالعات
مختلف میزان پایایی این ابزار را بر اساس آلفای کرونباخ
بین  0/82تا  0/95عنوان کرد .همچنین ،روایی ابزار را به
شیوه اعتبار همزمان نشان داده است .اریکسون و
لینداستروم ( )2005نیز بر اساس جمعبندی مطالعات نشان
داد که این پرسشنامه پایا و معتبر است .علیپور و شریف
( )1391ضمن بررسی روایی محتوایی ابزار ،بر اساس
تحلیل عاملی نشان دادند که این مقیاس با تنها یک عامل
 77درصد وارایانس حس انسجام را تبیین میکند و پایایی
آن طبق آلفای کرونباخ معادل  0/96بود .پایایی ابزار در
این پژوهش بر اساس آلفای کرونباخ  0/88بود.
مقیاس پدیدآورندگی لویوال  .2این مقیاس که شامل
 20سؤال است ،توسط مک آدامز و دی سانت آوبین
)Antonovsky’s Sence of Coherence Scale (SOC

1

)Loyola Generativety Scale (LGS

2

( )1992ساخته شد .سؤاالت در یک مقیاس چهار درجهای
مبتنی بر طیف لیکرت از هرگز تا همیشه سنجیده میشود.
حداقل نمره صفر و حداکثر  60میباشد .نمره باالتر نشان
دهنده پدیدآورندگی بیشتر در فرد است .سازندگان این ابزار
روایی مالکی آن را بر اساس رابطه با مقیاس پدیدآورندگی
اوچس و پالگ ( )1986و هاولی ( )1985برابر با 0/66
گزارش کردند و پایایی آن را بر اساس ضریب آلفای
کرونباخ برابر با  0/82محاسبه نمودند (مک آدامز و دی
سانت آوبین .)1992 ،شاهی و همکاران ( )1390در ایران
پایایی این ابزار را بر اساس آلفای کرونباخ برابر با  0/75و
روایی آن را بر اساس روش محتوایی تأیید گردید .پایایی
این ابزار در مطالعه حاضر بر اساس ضریب آلفای کرونباخ
برابر با  0/85به دست آمد.
مقیاس سبک دلبستگی کولینز و رید .3این ابزار در
سال  1990توسط کولینز و رید مشتمل بر  18گویه ساخته
شد و سه سبک دلبستگی ایمن ،ناایمن اجتنابی و ناایمن
دوسوگرا را میسنجد .مقیاس نمرهگذاری آن بر اساس
ال مخالفم تا کامالً موافقم
طیف لیکرت پنجدرجهای از کام ً
طراحی شد .نمرهگذاری برای هر سبک دلبستگی به
صورت جداگانه و بین صفر تا  24میباشد که نمره باالتر
نشاندهنده غلبه آن سبک بر شخصیت میباشد .کولینز و
رید ( )1990ضریب پایایی بازآزمایی این پرسشنامه را برای
هریک از سه زیرمقیاس به ترتیب  0/71 ،0/68و 0/52
گزارش کردند و همچنین پایایی آن را بر اساس آلفای به
ترتیب  0/85 ،0/78 ،0/81گزارش کردند .در ایران،
پاکدامن ( )1380میزان پایایی آن را بر اساس روش
بازآزمایی تأیید کردند .فرهادی و همکاران ( )1399ضریب
آلفای کرونباخ ابزار را برابر با  0/72به دست آوردند و روایی
آن با تحلیل عاملی تأیید گردید .پایایی این ابزار در مطالعه
حاضر بر اساس ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب برای
سبکهای ایمن ،ناایمن اجتنابی و ناایمن دوسوگرا برابر با
 0/51 ،0/55و  0/78به دست آمد.
مقیاس نیازهای اساسی روانشناختی (نسخه
عمومی) .4این مقیاس دارای  21سؤال و سه زیرمقیاس
خودمختاری ،شایستگی و ارتباط میباشد که بر اساس
طیف لیکرت هفتدرجهای نمرهگذاری میشود .نمره کل
در دامنه  21تا  147است و باال بودن نمرات به معنای
)Revised Adult Attachment Scale (RAAS
)Basic Needs Satisfaction Scale (General

3
4
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داشتند و امکان حضور پژوهشگر حین تکمیل پرسشنامه
نبود ،بنابراین با رعایت اهداف و توضیحات به متخصص
مرکز ،از آنها خواسته شد تا بر روند اجرای پرسشنامه
نظارت داشته باشند .طبق این اصل ،از سالمندان خواسته
شد تا با دقت و حوصله به پاسخگویی پرسشنامه بپردازد.
برای رعایت مسائل اخالقی در ارتباط با شرکتکنندگان
پژوهش ،ضمن توضیح صادقانه اهداف پژوهش ،رضایت
آگاهانه افراد برای شرکت در پژوهش اخذ شد ،فرایند و
مدت زمان الزم برای تکمیل پرسشنامه در ابتدا گفته شد،
حریم خصوصی افراد با گمنام ماندن نام شرکتکنندگان
حفظ شد و شرکتکنندگان آزاد بودند که هر زمان بخواهند
از ادامه تکمیل پرسشنامه منصرف شوند .تجزیه و تحلیل
دادهها با استفاده از روشهای آمار توصیفی و استنباطی
انجام گرفت .از شاخصهای مرکزی و پراکندگی و تحلیل
مسیر بهره گرفته شد .نرمافزار آماری  SPSSو  AMOSبه
منظور تجزیه و تحلیل آماری مورد استفاده قرار گرفت.
یافتهها
جدول  ،1میانگین ،انحراف معیار و ضرایب همبستگی میان
متغیرهای پژوهش را نشان میدهد.

ارضای هرچه بیشتر نیازهای اساسی روانی میباشد .دسی و
رایان ( )2000ضریب پایایی آن را بر اساس آلفای کرونباخ
برای ابعاد خودمختاری ،شایستگی و ارتباط به ترتیب برابر
با  0/71 ،0/61و  0/86گزارش کردند .بشارت و رنجبر
( )1392ضمن تأیید روایی محتوایی ،روایی سازه آن را با
کمک تحلیل عاملی نشان دادند ( 54درصد از نیازهای
بنیادین روانشناختی تبیین شد) .روایی همگرا و تشخیصی
آن نیز از طریق اجرای مقیاسهای برونگرایی و
نوروزگرایی پرسشنامه آیسنک و مقیاس سالمت روانی
محاسبه شد .پایایی بازآزمایی برای خردهمقیاس
خودمختاری برابر با  ،0/77شایستگی برابر با  0/71و ارتباط
برابر با  0/67بود .در این پژوهش بر اساس آلفای کرونباخ،
پایایی این سه بعد به ترتیب برابر با  0/69 ،0/73و 0/60
به دست آمد.
روش اجرا
به منظور جمعآوری دادهها ،پرسشنامهها در مراکز
مختلف از جمله خانههای سالمندان ،کلینیکهای تخصصی
و سایر بخشهایی که امکان حضور سالمندان بود ،توزیع
شد .به علت همهگیری کرونا ،مراکز اندکی همکاری
جدول 1

ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای پژوهش
منبع متغیر
دلبستگی ایمن

میانگین انحرافمعیار

1

3

2

4

5

6

22/75

3/05

1

دلبستگی اجتنابی 18/54

3/21

**-0/439

دلبستگی دوسوگرا 14/54

4/30

**0/324** -/410

نیاز استقالل

35/97

6/55

**-0/331** -0/202** 0/395

نیاز شایستگی

31/43

5/52

**0/561** -0/415** -0/208** 0/344

نیاز ارتباط

43/84

5/31

**0/462** -0/526** -0/390** -0/295** 0/531

پدیدآورندگی

66/17

8/46

**0/431** 0/529** 0/329** -0/297** -0/138 0/315

حس انسجام

115/41

11/29

** سطح معناداری برابر با 0/01

*0/187

7

1
1
1

0/140 -0/195* -0/077

1
1
1

*0/084 0/089 0/180

* سطح معناداری برابر با 0/05

بر اساس جدول  ،1حس انسجام با سبک دلبستگی
ایمن و نیاز شایستگی و خودمختاری رابطه مثبت و با
سبک دوسوگرا رابطه منفی معنادار داشت .پدیدآورندگی
دارای با دلبستگی ایمن و نیاز خودمختاری ،شایستگی و

ارتباط رابطه مثبت و با دو سبک اجتنابی و دوسوگرا رابطه
منفی بود .در ادامه ،پیش از پرداختن به تحلیل مسیر،
پیشفرضها بررسی شد .نرمال بودن توزیع دادهها بر
اساس شاخص کجی و کشیدگی بین  -3تا  +3برای
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متغیرها تأیید شد .عدم همخطی متغیرهای پیشبین بر
اساس عامل تورم وارایانس کمتر از  10و تلرانس باالتر از
 0/1برآورده شد .نتایج آزمون دوربین-واتسون برابر با
 2/05و پدیدآورندگی برابر با  1/99نشانگر مستقل بودن
خطاها بود .جهت بررسی فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر
اینکه نیازهای اساسی روانی در روابط بین سبکهای
دلبستگی با انسجام خود و پدیدآورندگی نقش میانجی

دارند ،برازش مدل بررسی شد .جهت بررسی برازش مدل از
شاخصهای کفایت مدل شامل کای اسکوئر (،)CMIN
درجه آزادی ،کای اسکوئر نسبی ( ،)CMIN/DFشاخص
نیکویی برازش ( ،)GFIشاخص نیکویی برازش تعدیل یافته
( )AGFIو جذر میانگین مجذورات خطای تقریب
( )RMSEAاستفاده شد و نتایج آن در جدول  ،2گزارش
شد.

جدول 2

شاخصهای کفایت مدل
شاخص

CMIN

مدل اولیه

82/368

6

مدل نهایی

8/167

9

حد قابل قبول

GFI

AGFI

RMSEA

CMIN/DF DF

13/728

0/883

0/295

0/274

0/907

0/987

0/959

0

کمتر از دو

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

بیشتر از  0/9بیشتر از  0/9کمتر از 0/05
شکل  ،1مدل اصالح شده را پس از حذف روابط
غیرمعنادار نشان میدهد.

شکل  .2مدل رابطه سبکهای دلبستگی با انسجام خود و پدیدآورندگی از طریق نیازهای اساسی روانشناختی
با توجه به شکل  ،1ضرایب مرتبط با مسیر مستقیم
نشان داده شدهاند .همچنین ،شکل نشان داد که رابطه
سبک دلبستگی ایمن با حس انسجام نه به صورت مستقیم
و نه از طریق نیازهای اساسی روانی معنادار نبود ،اگرچه
رابطه دلبستگی ایمن با پدیدآورندگی به صورت مستقیم
معنادار نبود ،ولی از طریق نقش میانجی دو نیاز اساسی
(خودمختاری و شایستگی) معنادار بود .همچنین ،رابطه

سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی با حس انسجام به صورت
مستقیم و از طریق نیازهای اساسی معنادار نبود ،اگرچه
رابطه سبک دلبستگی اجتنابی با پدیدآورندگی به صورت
مستقیم معنادار نبود ،ولی از طریق نقش میانجی نیاز
اساسی شایستگی معنادار بود .افزون بر این ،رابطه
دلبستگی ناایمن دوسوگرا با حس انسجام به صورت
مستقیم معنادار ،ولی از طریق نیازهای اساسی معنادار نبود
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و اگرچه رابطه سبک دلبستگی ناایمن دوسوگرا با
پدیدآورندگی به صورت مستقیم معنادار نبود ،ولی از طریق
نقش میانجی دو نیاز اساسی شایستگی و خودمختاری
معنادار بود و نهایتاً در مدل اصالحی نقش میانجی استقالل
در روابط بین سبک دلبستگی اجتنابی با پدیدآورندگی و

نقش میانجی نیاز ارتباط در روابط بین سبکهای دلبستگی
با پدیدآورندگی در مدل اصالحی حذف شدند .برای بررسی
روابط غیرمستقیم از آزمون بوتاستراپ ()Bootstrap
استفاده شد که نتایج حاصل از آن در جدول  3قابل
مشاهده میباشد.

جدول 3

ضرایب مسیرهای غیرمستقیم
مسیر
دلبستگی ایمن نیاز (شایستگی ،استقالل) پدیدآورندگی
دلبستگی اجتنابی نیاز (شایستگی)  پدیدآورندگی
دلبستگی دوسوگرا  نیاز (شایستگی ،استقالل)  پدیدآورندگی
با توجه به نتایج حد باال و پایین برای نقش میانجی
نیازهای اساسی روانی شایستگی و استقالل در رابطه بین
سبک دلبستگی ایمن با پدیدآورندگی به ترتیب  0/68و
 0/11با سطح معناداری  0/003و برای نقش میانجی نیاز
شایستگی در رابطه بین سبک دلبستگی اجتنابی با
پدیدآورندگی برابر با  -0/068و  -0/63با سطح معناداری
 0/01و نهایتاً حد باال و پایین برای نقش میانجی نیاز
شایستگی و استقالل در رابطه سبک دلبستگی دوسوگرا با
پدیدآورندگی برابر با  -0/063و  -0/38با سطح معناداری
 0/005میباشد که معنادار است .همچنین تعداد
نمونهگیری بوت استرپ  2000تا بود .بنابراین نیازهای
استقالل و شایستگی در رابطه سبک دلبستگی ایمن و
دوسوگرا با پدیدآورندگی نقش میانجی دارند و نیاز
شایستگی در رابطه سبک دلبستگی اجتنابی با پدیدآورندگی
نیز نقش میانجی ایفا میکند.
بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با هدف تعیین رابطهی سبکهای
دلبستگی (ایمن ،ناایمن اجتنابی ،ناایمن دوسوگرا) و انسجام
خود و پدیدآورندگی با میانجیگری نیازهای اساسی
روانشناختی در سالمندان صورت گرفته است.
فرضیه نخست پژوهش مبنی بر نقش میانجی نیازهای
اساسی روانی (استقالل و شایستگی) در رابطه سبکهای
دلبستگی با پدیدآورندگی تایید شد .در بخش اول فرضیه،
نتایج نشان داد که دلبستگی ایمن نه صورت مستقیم ،بلکه
با میانجیگری دو نیاز خودمختاری و شایستگی بر

حد
تخمین
غیراستاندارد پایین
0/39
-0/31
-0/21

حد

باال
0/68 0/11
-0/068 -0/63
-0/063 -0/37

سطح تخمین
معناداری استاندارد
0/003
0/01
0/005

0/13
-0/079
-0/11

پدیدآورندگی اثر دارد .نتایج حاصل از آزمون این فرضیه از
حیث رابطه مثبت دلبستگی ایمن و نیازهای بنیادین و
نیازهای روانی با پدیدآورندگی با پژوهش ارقبایی و
همکاران ( ،)1398عربزاده ( ،)1396نام و چو (،)2018
مونتریو و همکاران ( )2017و سوننس و همکاران ()2017
همخوان است ،اما از نظر رابطه معنادار دلبستگی و
پدیدآورندگی با پژوهش کریستنسن ( ،)2017و بلندزاده و
مصاحبی ( )1395همخوان نیست.
در تبیین این یافته میتوان بیان کرد که نیازهای روانی
تأثیر زیادی بر افزایش خرد در دوران سالمندی دارد و
سالمندانی که در سنین پایینتر نیازهای اساسی
روانشناختی خود را ارضا نمودهاند ،بهتر قادرند
پدیدآورندگی در مقابل رکود را پشت سر بگذارنند (نام و
چو .)2018 ،دلبستگی ایمن زمانی که با نیازهای اساسی
روانشناختی همراه گردد ،پدیدآورندگی را پیشبینی میکند
(کورماس و همکاران .)2014 ،در تبیین رابطه مثبت
دلبستگی ایمن و نیازهای اساسی روانی میتوان در
چارچوب نظریه خودتعیینگری (دسی و رایان )2000 ،بیان
کرد که ارضای نیازهای روانشناختی بر انگیزه ذاتی تأثیر
دارد و احساس کنترل بیرونی فرد را افزایش میدهد .این
انگیزه درونی به پیشرفت رفتارهای خودمختار کمک
میکند و سبب افزایش احساس کنترل و توانایی دیدن
مسائل از جنبههای مختلف میشود .همچنین ،فرد با اعتماد
به نفس بیشتری چالشها را مدیریت میکند و آنها را
معنادار میداند که تمام اینها موجب توانمندی فرد در خلق

 400ربیعی و همکاران

آثار نو میگردد .در نتیجه فرد میتواند به طور مؤثر با
محیط بیرون و افراد در حوزههای مختلف زندگی تعامل
داشته باشد (کورماس و همکاران .)2014 ،برای نمونه،
برآورده شدن نیاز خودمختاری به فرد کمک میکند تا
فعالیتهای خود را به صورت هدفمند و در سمت مسیر
مشخص هدایت کند و داشتن یک تعامل اعتمادآمیز و مؤثر
با محیط در شکلگیری احساس شایستگی در کنار آمدن با
محیط اثرگذار است (کانکایا و دنیزلی .)2020 ،در تبیین
رابطه نیازهای اساسی روانی با پدیدآورندگی ،سطوح باالتر
ارضای نیازهای اساسی روانشناختی منجر به عملکرد
روانشناختی بهتر میشود (نیمیک و رایان .)2007 ،در
تبیین عدم معناداری بعد ارتباط با پدیدآورندگی میتوان
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
تنهایی در سالمندان احساس میشود و احتماالً این نیاز به
ارتباط ،تأثیری بر خالقیت و سازندگی آنان برای هدایت
اطرافیان و نسل بعدی ندارد .ارضای نیازهای اساسی
روانشناختی با عزتنفس ،رضایت از زندگی (حیدری و
همکاران ،)2018 ،سرزندگی ذهنی (مانتریو و همکاران،
 ،)2017عملکرد روانشناختی مثبت (نگ و همکاران،
 )2012و موفقیت دوران سالمندی همراه است.
بخش دوم فرضیه اول پژوهش مبنی بر نقش میانجی
نیازهای اساسی روانشناختی در رابطه سبک دلبستگی
ناایمن و پدیدآورندگی تأیید شد .نتایج نشان داد که دو نیاز
خودمختاری و شایستگی به عنوان میانجی معنادار در رابطه
میان دلبستگی ناایمن دوسوگرا با پدیدآورندگی شناخته
شدند ،ولی فقط نیاز شایستگی توانست رابطه میان سبک
دلبستگی ناایمن اجتنابی پدیدآورندگی را میانجیگری
نماید .نتایج آزمون این فرضیه با پژوهش حیدری و
همکاران ( )1397همخوان است و از حیث رابطه میان
سبکهای دلبستگی ناایمن و پدیدآورندگی با پژوهش
بلندزاده و مصاحبی ( )1395ناهمسو است .حیدری و
همکاران ( )1397نشان دادند که دلبستگی اجتنابی و
دلبستگی دوسوگرا از طریق نیازهای بنیادین رضایت از
زندگی را پیشبینی میکند که زمینهساز پدیدآورندگی
است .بلندزاده و مصاحبی ( )1395نشان دادند که سبک
دلبستگی اجتنابی با بهزیستی رابطه منفی معنادار دارد.
عربزاده ( )1396نشان داد که بین نیازهای خودمختاری،
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شایستگی و ارتباط با سرزندگی ذهنی سالمندان ارتباط
معنادار و مثبت وجود دارد .بر همین اساس میتوان گفت
والدین حتی اگر امنیت روانی کودک را فراهم کرده باشند،
پتانسیل این را دارند که برای سالمت روانی و جسمانی
کودک خویش تهدیدی محسوب شوند اگر نیازهای اساسی
کودک خویش را ارضا نکنند و آنها را سرکوب سازند
(سوننس و همکاران .)2017 ،در واقع با توجه به نوع
پاسخی که کودک در ازای ابراز نیازهایش از سوی مراقبت
کننده (مادر) میگیرد و دریافتی که از پاسخ مادر دارد،
سبک دلبستگی متفاوتی در او ایجاد میشود ،اگر این پاسخ
تأمین کننده و ارضا کننده باشد ،احساس امنیت در کودک
شکل میگیرد و نیازهای کودک نیز برآورده میشود .ولی
اگر ارتباط اولیه کودک با والد مؤثر نباشد آسیبهای روانی
و جسمی بسیاری به کودک وارد میشود ،کودک احساس
ناامنی میکند و نیازهای وی نیز برآورده نمیشود .براساس
عدم دریافت پاسخ مناسب کودک و عدم ارضای نیازهای
اساسی روانشناختی کودک شروع به وجود آوردن
طرحوارههایی از خود و محیط پیرامونش میکند و نگرش
منفی نسبت به خود و اطرافیان در او ایجاد میگردد که تا
بزرگسالی میمانند و این نگرشهای منفی موجب کاهش
احساس رضایت و موفقیت در زندگی و منجر به احساس
راکدماندگی (عدم پدیدآورندگی) میگردد.
بررسی فرضیه دوم پژوهش مبنی بر رابطه مستقیم
سبک دلبستگی دوسوگرا با انسجام خود تأیید شد .نتایج
نشان داد که سبک دلبستگی دوسوگرا با انسجام خود رابطه
منفی و معنادار دارد .این یافته به طور مستقیم با
پژوهشهای ارقبایی و همکاران ( ،)1398قائدی فر و
همکاران ( ،)1392هایبلر راگر و همکاران ( )2021و
بویانمگر و همکاران ( )2008همسو و همراستا است .نتیجه
پژوهش ارقبایی و همکاران ( )1398بر روی دانشجویان
بیانگر این بود که سبکهای دلبستگی ناایمن با انسجام
خود رابطهای منفی و معنادار دارد .قائدیفر و همکاران
( )1392در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که سبک
دلبستگی دوسوگرا با احساس انسجام روانی رابطه منفی و
معنادار دارد .همچنین نتیجه حاصل از پژوهش صورت
گرفته توسط هایبلر راگر و همکاران ( )2021نشان داد ،بین
سبکهای دلبستگی ناایمن با احساس انسجام رابطه منفی
وجود دارد و بویانمگر و همکاران ( )2008نیز نشان دادند
که بین سبکهای دلبستگی و احساس انسجام خود و
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ایجاد روابط صمیمی و هیجانات مثبت رابطه وجود دارد.
در تبیین این یافته باید چنین گفت ،افرادی دوسوگرا،
دنیا را کامالً مبهم و غیر قابل درک میدانند .افراد دوسوگرا
دارای رفتاری متناقض نسبت به اطرافیان خود هستند ،به
گونهای که تمایل زیادی به نزدیکی و از آن طرف نگرانی
شدیدی در ارتباط با دوست نداشته شدن باعث رفتاری
ناهمگون در آنها میشود که موجب رفتارهای سرد از جانب
آنها میشود (کولینز و کوپر .)2002 ،در نتیجه احتماالً این
افراد درک درستی از رابطه دلبستگی ندارند ،در حقیقت،
طرحواره از مراقب اولیه ندارند که درونی شده باشد و
بتوانند یک خود منسجم را بر پایه این بازنمایی درونی
شکل دهند .از دیگر مؤلفههای احساس انسجام خود،
قابلیت مدیریت است که افرادی که دارای این مؤلفه
هستند ،این باور را دارند که قدرت مدیریت مقابله با
مشکالت و نامالیمات زندگی را دارند و برای حل آن
مشکالت توانایی زیادی دارند .در صورتی که افراد
دوسوگرا ،توانایی مدیریت ندارند و تالشی هم در این زمینه
نمیکنند به دلیل اینکه امیدی به کسب نتیجه مطلوب
ندارند و همین امر موجب میشود که این افراد از احساس
انسجام خود پایینی برخوردار باشند .به طور کلی میتوان
گفت افراد دوسوگرا به دلیل اینکه دنیا را مملو از ابهامات و
تهدید میدانند و رویدادهای آن را غیرقابل پیشبینی و غیر
قابل مدیریت میدانند و درک بسیار ضعیفی از زندگی
دارند ،دارای احساس ضعیفتری از انسجام خود هستند.
از جمله محدودیتهای این تحقیق ،مقطعی بودن
مطالعه ،عدم استفاده از دیگر روشهای گردآوری داده مانند
مصاحبه ،عدم کنترل عوامل فردی و موقعیتی مانند
ویژگیهای شخصیتی و جایگاه اجتماعی-اقتصادی و در
نهایت ،محدود کردن جامعه به سالمندان شهر تهران که
ممکن است با دیگر شهرها متفاوت باشد .به دیگر
پژوهشگران پیشنهاد میشود که به شناسایی دیگر
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
این گروه از جامعه پرداخت .همچنین ،پژوهشگران دیگر بر
اساس روش مصاحبه به صورت عمیق به شناسایی ابعاد
کیفیت زندگی سالمندان بپردازند .افزون بر این ،مطالعات
طولی توسط پژوهشگران میتواند گامی مهم در جهت
شناخت ویژگیهای پایدار کیفیت زندگی سالمندان باشد.
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سپاسگزاری
از تمامی سالمندان و افرادی که در این پژوهش با ما
همکاری داشتند سپاسگزاری مینمایم.
منابع
ارقبایی ،م ،.سلیمانیان ،ع ،.محمدیپور ،م ،.و قلعهنوعی ،ف.
( .)1398بررسی نقش سبک دلبستگی در گرایش به مصرف
مواد :بررسی نقش میانجی حس انسجام .فصلنامه علمی
اعتیادپژوهی.97-118 ،)53(13 ،
باستانی ،ف ،.حاجتی ،س ،.و حسینی ،ر .)1399( .بررسی میزان
اضطراب و ترس از سقوط در سالمندان با سابقه جراحی
ارتوپدی ناشی از سقوط در سال  .1397سالمند :مجله
سالمندی ایران .506-523 ،)4(15
حیدری ،آ ،.قربانی ،ن ،.و پورحسین ،ر .)1397( .تعیین رابطه
سبکهای دلبستگی با میزان رضایت از زندگی :نقش
واسطهای رضایتمندی از نیازهای بنیادی روانی .فصلنامه
علمی پژوهشی علوم روانشناختی.643 – 650 ،)70(17 ،

شاهی ،ح .)1390( .رابطه بین ویژگی های شخصیتی
(پدیدآورندگی -راکدماندگی) فرایندهای خود نظم جویی و
سبک زندگی در دوره میانسالی (پایان نامه کارشناسی
ارشد) ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران.
عربزاده ،م .)1396( .رابطه نیازهای اساسی روانشناختی با
سرزندگی ذهنی در سالمندان .سالمند :مجله سالمندی
ایران.170-179 ،)2(12 .
علیپور ،ا ،.و شریف ،ن .)1391( .بررسی روایی و پایایی
پرسشنامه حس انسجام در دانشجویان .نشریه پژوهنده،
.56-50 ،)1(17
فرهادی ،م ،.محققی ،ح ،.و نسائیمقدم ،ب .)1399( .رابطه بین
سبکهای دلبستگی با مشکالت بین شخصی دانشجویان:
نقش میانجی هوش هیجانی .مجله علوم پزشکی رازی،
.84-73 ،)1(27
قائدیفر ،ح ،.عبدخدائی ،م ،.آقامحمدیان شعرباف ،ح.)1392( .
نقش میانجیگری احساس انسجام روانی در رابطه
سبکهای دلبستگی با خودتنظیمی .فصلنامه پژوهش در
سالمت روانشناختی.11-19 ،)1(7 .
هازاد مونرو ،ب .)1395( .روش های آماری در پژوهش مراقبت
های بهداشتی مونرو( .ترجمه کاظم نژاد ،ا ،.حیدری ،م ،.و
نوروززاده ،ر ).تهران :جامعه نگر.
نظامدوست ،م ،.برجعلی ،ا ،.پورشریفی ،ح ،.و کراسکیان
موجمباری ،آ ( ،)1397رابطه امید و حس انسجام با
بهزیستی روان شناختی سالمندان :نقش میانجی نگرش به
مرگ ،فصلنامه روانشناسی پیری.179-195 ،)3(4 ،
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