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Aims One of the factors damaging the family structure is the disability of a family member. 
Disability can be caused by events such as war; it may sometimes affect the senior family 
member, the father, and the children are also affected by this problem. The present study 
was conducted to evalualte the correlation of parental perception and its components with 
attachment style and tendency to communicate with the opposite sex in veterans’ daughters.
Instruments & Methods In this descriptive-correlational study, 77 veterans’ daughters in 
Tehran, Iran were selected by voluntary sampling method. The research tools consisted of 
Parental Bonding Instrument (PBI), Adult Attachment Questionnaire (AAQ), and Tendency to 
Opposite Sex Questionnaire. The data were analyzed by SPSS 23, using Pearson correlation 
coefficient test.
Findings There was a positive correlation between parental perception (r=0.80) and the 
components of attempts to dependency (r=0.87) and emotional relationship (r=0.91) with 
tendency to the opposite sex, and there was a negative correlation between the components 
of indifference (r=-0.90) and encouragement for independence (r=-0.84) with tendency to 
the opposite sex. Also, the attachment style and parental perception (r=-0.85) had a negative 
correlation with the components of attempts to dependency (r=-0.92) and emotional 
relationship (r=-0.93), and had a positive correlation with the components of indifference 
(r=0.92) and encouragement for independence (r=0.89). Attachment style and tendency to the 
opposite sex (r=-0.92) had a negative correlation (p<0.01), too.
Conclusion Parental perception has a negative correlation with attachment styles and a positive 
correlation with the tendency to communicate with the opposite sex.
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  چکيده

 اعضای یکی از معلولیت خانواده، ساختار به رسان آسیب عوامل از یکی :فاهدا
 باشد شده ایجاد جنگ همچون حوادثی در اثر تواند می معلولیت خانواده است.

 تاثیرپذیری با نیز فرزندان و سازد متاثر می را پدر یعنی عضو ارشد خانواده، گاه که
هدف پژوهش حاضر، بررسی شوند.  می جدیدی دچار مشکالت مساله، این از

های آن با سبک دلبستگی و گرایش به  همبستگی ادراک از والدین و مولفه
  ارتباط با جنس مخالف در دختران افراد جانباز بود.

 نفر از ۷۷همبستگی،  - در این پژوهش کاربردی از نوع توصیفی :ها ابزار و روش
گیری  روش نمونهبا  ١٣٩٦ساکن شهر تهران در سال جانبازان فرزندان دختر 

، (PBI) والدینی ارتباطهای  نامه داوطلبانه انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسش
تجزیه  بود. مخالف جنس به گرایش نامه و  پرسش (AAQ)دلبستگی بزرگساالن 

همبستگی و با استفاده از آزمون  SPSS 23افزار  کمک نرم ها به و تحلیل داده
  صورت گرفت.پیرسون 
) r=۸۷/۰( وابستگی برای های تالش ) و مولفهr=۸۰/۰( والدین از ادراک ها: یافته
با گرایش به ارتباط با جنس مخالف همبستگی مثبت و ) r=۹۱/۰عاطفی ( رابطه و

) با  گرایش به r=-۸۴/۰( استقالل  به تشویق  ) وr=-۹۰/۰تفاوتی ( های بی مولفه
جنس مخالف همبستگی منفی داشتند. همچنین همبستگی سبک دلبستگی با 

 ) وr=- ۹۲/۰( وابستگی برای های تالش ) و مولفهr=- ۸۵/۰والدین ( از ادراک
 به تشویق ) وr=۹۲/۰تفاوتی ( های بی ) منفی و با مولفهr=- ۹۳/۰عاطفی ( رابطه

- ۹۲/۰) مثبت بود. سبک دلبستگی و گرایش به جنس مخالف (r=۸۹/۰استقالل (
=r ۰۱/۰() نیز با هم همبستگی منفی داشتندp<.(  

های دلبستگی همبستگی منفی و با تمایل  ادراک از والدین با سبک گیری: نتیجه
  با جنس مخالف همبستگی مثبت دارد. به ارتباط
  دلبستگی، فرزندان، جانبازان های جنس مخالف، سبک والدین، از ادراک ها: کلیدواژه

  
  ۲۷/۰۴/۱۳۹۶ تاريخ دريافت:
  ۳۰/۰۸/۱۳۹۶ تاريخ پذيرش:

  somayemili@yahoo.comنويسنده مسئول: *
  

  مقدمه
 در اجتماعی، نهاد یک به عنوان بشری حیات تاریخ طول در خانواده
 حفظ انسانی، عواطف بروز و گیری شکل فرزندان، کردن اجتماعی
 اساسی نقش افراد روانی در سالمت کلی به طور باورها و و ها ارزش
 تشکیل مستلزم مهم این دستیابی به برای دارد. افراد عهده بر

 انتظارات از نامریی آن را به عنوان مجموعه که اند خانواده ساخت
 را خانواده اعضای میان یا چیزی که ارتباط مراوده شیوه ،عملکردی
 بیان اجتماعی یادگیری . نظریه[1]کنند می تعریف دهد، می سامان
 که الگوهای رفتاری وها  تنبیه ،ها پاداش به فرزند رفتار که کند می

 روابط در اولیه یها تجربه و دارد بستگی کنند، می ارایه والدین
 در که گذارد. نوجوانانی می تاثیر بعدی روابط بر کارکرد خانوادگی،
 و گرم آنها با والدین و روابط اند شده تربیت ییها خانواده
 در بوده است، منعطفها  مهارگری سطح و بوده کننده حمایت
بحث  . در[2]کنند می برقرار متعهدانه و گرم روابطی بزرگسالی
 ساختار به رسان آسیب عوامل از خانواده، یکی شناسی آسیب
 تواند می معلولیت خانواده است. اعضای یکی از معلولیت خانواده،

 عضو فعال، گاه که باشد شده ایجاد جنگ همچون حوادثی در اثر
 با نیز فرزندان و سازد متاثر می را پدر یعنی خانواده، دلسوز و ارشد

. [3]شوند می جدیدی دچار مشکالت مساله، این از تاثیرپذیری
شود که این  از جنگ در پدران جانباز موجب میمشکالت ناشی 

هایی در برقراری و کنترل تعامل با افراد  پدران با محدودیت
شان و مشارکت فعاالنه در تحول فرزندانشان مواجه شوند  خانواده

گیری سطوح پایینی از باورهای  که این مشکالت به شکل
  .[4]شود شان منتهی می خودکارآمدی در فرزندان

این  روانی آسیب برابر در که دارند وجود نیز سیاریب عوامل
 این جمله از دارند. عهده بر کننده را محافظت نقشها  خانواده
 باورهای مسایل، به نسبت افراد های نوع نگرش به توان می عوامل
اقتصادی  رفاه حمایت اجتماعی، شناختی، روان سرسختی مذهبی،

 با فرزند ضعیف روابطکرد.  اشاره شناختی جمعیت های ویژگی و
. [5]کند می تبیین را فرزندان آمیز مخاطره جنسی والدین، رفتارهای

 دختر دوستی در ایجاد روابط کننده بینی پیش و موثر عوامل از یکی
 و فراهانی آبادی خلج. [6]ازدواج، خانواده است از قبل پسر و

 سطح خانوادگی، نامساعد که َجو اند طی پژوهشی دریافته [7]مهریار
 بین سازگاری عدم یا هماهنگی عدم فرزندی،- والد ارتباط کم

 با تجربیات به نظرات والدین کم احترام و فرزند و والد یها ارزش
در طول است.  مرتبط ازدواج از قبل جنسی رابطه و دوستی بیشتر

دو سده اخیر، خانواده ایرانی در جریان نوسازی فرهنگی، اجتماعی 
تغییرات اساسی یافته است. نگارندگان منتظر و سیاسی کشور، 

های نسل  ها واکنش ها، نگرش واکاوی میزان همسویی ارزش
  . [8]پیشین و جوان بودند

سبک  نشان داده است که [9]و همکاران پوتاردنتایج پژوهش 
دلبستگی دوسوگرا، بیشتر از سبک دلبستگی ایمن با تمایالت 

گذاری  مادر، با عدم سرمایهجنسی و سبک دلبستگی اجتنابی به 
عاطفی در تمایالت جنسی ارتباط داشته است. سبک دلبستگی 

گیری جنسی را خصوصًا  رسد که تصمیم نظر می اجتنابی به پدر به
و  ماکسیموهای پژوهش  یافته برای دختران تحت تاثیر قرار دهد.

 دلبستگی ایمن دارند و زبانافرادی که  نشان داده است، [10]کارانزا
پذیری باالیی دارند. زبان عشق  کنند، انعطاف عشق را دریافت می

شامل هیجان، انگیزه و منابع عملی است که در ساختن 
شود. این در حالی است که بیشترین  پذیری موثر واقع می انعطاف
پذیری و دلبستگی ایمن را از پدران نیاز داریم و کلمات  انعطاف

ن انتظار داریم. پسران نیاز دارند تاکیدی و لمس فیزیکی را از مادرا
که زمانی را با پدرشان باشند و لمس فیزیکی را از مادرشان دریافت 

برند و در کنار مادر  ها از میزان زمان با مادران بهره می  کنند و دختر
کنند.  دلبستگی ایمن دارند و کلمات تاکید از پدرشان دریافت می

رابطه مثبت بین ارتباط  که نشان داده است [11]واینانتایج پژوهش 
والدین و میزان فرزندپروری و همچنین بین میزان فرزندپروری و 
انتظار درباره صمیمیت وجود دارد که از نظریه دلبستگی حمایت 

های منحصر به فرد والدین در خانواده  ها بر ویژگی یافته کند.  می
انان های شخصیتی نوجو اند که در طول زمان روی سبک تاکید کرده
اند  رسیده نتیجه این به پژوهشی در و همکاران میلینگتاثیر دارد. 

 و دارد دلبستگی ایمن همبستگی با مقتدرانه فرزندپروری که
 با مثبتی همبستگی نیز گیرانه سهل و مستبدانه فرزندپروری
  . [12]دارد و دوسوگرا اجتنابی ناایمن دلبستگی
- مادر اولیه روابط که اند نشان داده [13]و همکاران کرنک- سیفج
 در شده تجربه جنسی جذابیت و تعلق با مشخص به صورت فرزند
 سرد و دار فاصله روابط و دارد رابطه جوان بزرگساالن رمانتیک روابط
 رابطه فرزندان بعدی اضطرابی عشق با نوجوانی طول در فرزند-پدر



 ۹۳  به ارتباط با جنس مخالف در دختران افراد جانباز شیو گرا یآن با سبک دلبستگ یها و مولفه نیادراک از والد یهمبستگـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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پدران نقش  که حاکی از آن بوده است [14]هالنتایج پژوهش  دارد.
مهمی را در رابطه با تمایل به جنس مخالف دختران در آینده بازی 

ای پدران با این نتایج رابطه دارند،  کنند، هرچند که به چه وسیله می
نامشخص بوده است. البته این پژوهش بر تاثیر مثبت پدر (پدر 

دختر) بر گرایش به ازدواج (عقاید، - گر، رفتار پدر با مادر حمایت
، نیت) زنان جوان تاکید داشته است. نتایج پژوهش نگرش
ارتباط اولیه بین  نشان داده است که [15]و همکاران عباسی کامل

کنندگان و رابطه احساسی بین آنها نقش مهمی در  نوزاد و مراقبت
سبک  کند. گیری شخصیت و ارتباط در بزرگسالی بازی می شکل

دار داشته  ت و معنیدلبستگی ایمن با رضایت زناشویی رابطه مثب
است. همچنین سبک دلبستگی اجتنابی و سبک دلبستگی 

داری داشته است.  دوسوگرا با رضایت زناشویی رابطه منفی معنی
تواند رضایت زناشویی  های دلبستگی به طور قابل توجهی می سبک

در پژوهش خود نشان  و همکاران محمودیبینی کند.  را پیش
، به عنوان یک مورد بالینی (GID)نسی اختالل هویت ج اند که داده

شود و معموًال متغیرهای مختلفی  بسیار پیچیده در نظر گرفته می
ارتباطی وجود دارد که بر این مساله -خانوادگی-در فضای درونی

که عمل  GIDتاثیر دارد. نتایج نشان داده است که در بیماران 
و  جراحی شده بودند، بیشترین فراوانی در دلبستگی ایمن

 خسروی .[16]ترین فراوانی در دلبستگی اجتنابی مشاهده شد پایین
های  بین شیوه اند که در پژوهش خود اذعان داشته [17]و همکاران

رفتارهای پرخطر ارتباط  های دلبستگی در بروز فرزندپروری با سبک
الگوهای دلبستگی  ،های فرزندپروری و شیوه داشته استوجود 

نایافته در  نوجوانان با الگوهای سازش ناسالم و ناایمن کودکان و
که مشکالت رفتاری  به طوری؛ ی بعدی زندگی مرتبط استها سال
بدین نتایج پژوهش  کند. ارتکاب بزه را در دوره نوجوانی ایجاد می و

های  های فرزندپروری و سبک که بین شیوه ه استبود صورت
دار و مثبتی وجود  یپرخطر رابطه معن ر بروز رفتارهایدلبستگی د

 نشان داده است که و همکاران نوابی نتایج پژوهش داشته است.
کودک در آن پرورش  وخانواده به عنوان اولین نهاد تربیتی است 

و  شود جسمانی و عاطفی او برآورده می در خانواده نیازهای. یابد می
 هر کند. شناختی را کسب می های اجتماعی و بسیاری از مهارت
های خاصی در تربیت فردی و اجتماعی فرزندان  خانواده شیوه
فرزندپروری با رابطه  های گیرند که این شیوه کار می خویش به

 فرزندپروری شیوه بین .آموزان با جنس مخالف ارتباط دارد دانش
 وجود منفی رابطه مخالف جنس با ارتباط و انهمقتدر و انهمستبد
 و گیر آسان و کار مسامحه فرزندپروی یها شیوه بین . همچنیندارد
 به گرایش رابطه .دارد وجود مثبت رابطه مخالف جنس با رابطه
 عوامل به دختران بین طهبرا این زودهنگام شروع و پسر دوست
 شغل خانواده، تحصیالت فرزندپروری، یها شیوه جمله از متعددی
  . [18]دارد بستگی اجتماعی جایگاه والدین،

 به دلیل مخالف، جنس با جوانان روابط از ایران، بسیاری جامعه در
 ازدواج هدف با اگر حتی عرفی و قانونی شرعی، یها ممنوعیت
 از ناشی های آسیب نتیجه، در گیرد؛ صورت می خفا در باشد،
 قطع اثر در روانی، های لطمه همچنین و ها خانواده اطالعی بی

 جنسی مخاطرات روابط از ناآگاهی یا سویه یک ارتباط
 اینکه به توجه با .[19]یابد می افزایش خود خودبه نشده، محافظت
 را ایران جمعیت از توجهی قابل بخش ایثارگر و شاهد یها خانواده
 خاصی اولویت از مشکالت آنها و مسایل بررسی دهند، می تشکیل
 بر روابط این های آسیب از پیشگیری برای .[20]است برخوردار
 این انجام، هستند پذیرتر آسیب که دختران بر خصوصاً  جوانان،
. با توجه به مطالب ذکرشده، [21]است ضروری و الزم ها پژوهش

هدف پژوهش حاضر بررسی همبستگی ادراک از والدین و 
های آن با سبک دلبستگی و گرایش به ارتباط با جنس  مولفه

  مخالف در دختران افراد جانباز بود.
  

  ها ابزار و روش
فرزندان  همبستگی در بین- این پژوهش کاربردی، از نوع توصیفی

روش اجرا شد. با  ١٣٩٦ساکن شهر تهران در سال جانبازان دختر 
نفر از فرزندان دختر جانبازان از  ۷۷گیری داوطلبانه، تعداد  نمونه

لیست بنیاد شهید و امور ایثارگران انتخاب شدند. برای برآورد حجم 
های کّمی و فرض دو دامنه  ونه از فرمول تعیین حجم دادهنم

  . [22]استفاده شد
  های زیر به عنوان ابزار پژوهش استفاده شد. نامه از پرسش

 ماده ۲۵ دارای مقیاس این :(PBI) والدینی ارتباطنامه  ) پرسش۱
 ارزیابی به و [23]است شده و همکاران ساخته پارکر توسط که است
 شان زندگی اول سال١٦ طول خود در مادر و پدر از اشخاص ادراک
 را و فرزندان والدین رابطه بر تاثیرگذار و مهم ُبعد دو و پردازد می

 شامل مراقبت پدر و مادر فرمدر  آن های زیرمقیاس .کند می ارزیابی
 آلفای کرونباخ .[24]است والدین افراطی دلسوزی و حمایت یا

 محافظت ُبعد برای و ٩٢/٠-٩٣/٠مراقبت  ُبعد برای اصلی بررسی
 طریق از نامه این پرسش روایی. بوده است ۶۶/۰- ٨٧/٠ حد از بیش

 نمرات و نمرات مصاحبه باالی همبستگی و آزمودنی ٦٥ با مصاحبه
 مادرانه مراقبت برای کرونباخ آلفای است و شده ارزیابی آزمون
 و ٨٥/٠ پدرانه افراطی حمایت ، برای٩٠/٠پدرانه  حمایت ، برای٩٠/٠
 نتایج ایران در آمد. دست به ٨٥/٠ مادرانه نیز افراطی حمایت برای
بازآزمایی  پایایی نمرات دانشجویان روی نامه پرسش این اجرای

 نشان ٧٩/٠را  پدرانه و مراقبت ٨٣/٠ را مادرانه هفته) مراقبت٤(
افراطی  حمایت ُبعد در بازآزمایی پایایی محاسبه .داده است

 دست به ٩٣/٠پدرانه  افراطی حمایت و ٨٩/٠مادرانه  (کنترل)
 پیوند نامه پرسش کرونباخ آلفای ضریب حاضر . در پژوهش[25]آمد

   دست آمد. به ٧٣/٠ والدینی
این مقیاس با  :(AAQ)دلبستگی بزرگساالن نامه  ) پرسش۲

 [26]بشارتتوسط  شاورو  زنها  استفاده از مواد آزمون دلبستگی
ساخته و در دانشجویان دانشگاه تهران هنجاریابی شد. مقیاس 

سئوالی است و سه سبک ١٥دلبستگی بزرگساالن یک آزمون 
ای لیکرت  درجه٥دلبستگی ایمن، اجتنابی و دوسوگرا را در مقیاس 

سنجد. ضریب آلفای  (کامًال موافقم) می ٥از یک (کامًال مخالفم) تا 
اجتنابی و -ای ایمن، ناایمنه مقیاس های خرده کرونباخ پرسش

نفر شامل  ١٤٨٠دوسوگرا در مورد یک نمونه دانشجویی (- ناایمن
، ٨٤/٠، ٨٦/٠ها به ترتیب  پسر) برای کل آزمودنی ٦٢٠دختر و  ٨٦٠
و برای دانشجویان  ٨٤/٠، ٨٣/٠، ٨٦/٠(برای دانشجویان دختر  ٨٥/٠

) محاسبه شد که نشانه همسانی درونی ٨٦/٠، ٨٥/٠، ٨٤/٠پسر 
خوب مقیاس دلبستگی بزرگسال است. ضرایب توافق کندال برای 

 ٦١/٠، ٨٠/٠های دلبستگی ایمن، اجتنابی و دوسوگرا به ترتیب  سبک
محاسبه شد. ضریب پایایی بازآزمایی این مقیاس به فاصله  ٧٥/٠و 

های دلبستگی ایمن، اجتنابی و  چهار هفته به ترتیب برای سبک
ود. ساختار عاملی این مقیاس با ب ٨٤/٠و  ٨٣/٠، ٨٧/٠دوسوگرا 

استفاده از تحلیل عاملی تاییدی در پژوهشی مورد تایید قرار 
  .[27]گرفت
 به نامه گرایش پرسش :مخالف جنس به گرایشنامه  ) پرسش۳

 و آبادی شاهزارع ساخته  محقق نامه پرسش شامل مخالف جنس
 سئوال ۲۵، دارای سنج نگرش نامه پرسش این .[28]است سلیمانی
 چارچوب با از خارج ارتباطات برای افراد موافقت میزان است که



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ یلیم رباط هیسمو  نژاد مرجان بذول  ۹۴
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(کامًال موافقم ) تا  ٥ای از  درجه٥در لیکرت  ،غیرهمجنس دوستان
 آزمون این در .دهد می قرار سنجش مخالفم) را مورد یک (کامالً 

 نمره شود. هرچه می گذاری نمره منفی صورت به ٨و  ٥، ٤سئواالت 
است.  روابط این به مثبت نگرش بیانگر ،تر باشد نزدیک ٩٨ به

 دهد. می نشان را روابط این به گرایش میزان ١٩و  ١٨، ١٧سئوال 
  .[19]دست آمد به ٩١/٠ حاضر پژوهش پایایی ضریب

و با استفاده از  SPSS 23افزار  کمک نرم ها به تجزیه و تحلیل داده
ها و  اسمیرنوف برای بررسی توزیع نرمال داده-آزمون کولموگروف

همبستگی پیرسون برای بررسی همبستگی بین متغیرها آزمون 
  صورت گرفت.

  
  ها یافته

 سال بوده، همچنین۸۵/۲۴±۳۱/۴ها  میانگین سنی آزمودنی

%) دارای ۸/۵۵نفر ( ۴۳سال بود. ۳۰و  ۲۱کمترین و بیشترین سن 
فوق تحصیالت %) دارای ۲/۴۴نفر ( ۳۴تحصیالت لیسانس و 

  لیسانس بودند.
 وابستگی برای های تالش )، مولفهr=۸۰/۰( والدین از ادراک

)۸۷/۰=r،( رابطه ) ۹۱/۰عاطفی=r با گرایش به ارتباط با جنس (
 ) وr=- ۹۰/۰تفاوتی ( های بی مخالف همبستگی مثبت، مولفه

) با گرایش به جنس مخالف r=-۸۴/۰( استقالل به تشویق
همبستگی منفی داشتند. همچنین همبستگی سبک دلبستگی با 

 وابستگی برای های تالش )، مولفهr=- ۸۵/۰والدین ( از ادراک
)۹۲/۰-=r،( رابطه ) ۹۳/۰عاطفی-=rهای  ) منفی و با مولفه
) مثبت بود. r=۸۹/۰( استقالل  به تشویق ) وr=۹۲/۰تفاوتی ( بی

) نیز با هم r=- ۹۲/۰دلبستگی و گرایش به جنس مخالف (سبک 
  ).۱ جدول ؛>۰۱/۰p(همبستگی منفی داشتند 

  
  )>۰۱/۰p(برای تمامی ضرایب  میانگین نمرات متغیرهای پژوهش و ماتریس همبستگی بین آنها )۱جدول 

  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  نمرات  متغیرها
            ١  ٢٩/٧±٤٢/٣  تفاوتی بی - ١
          ١  ٨٣/٠  ١٥/٨±٢٦/٢  تشویق به استقالل - ٢
        ١  - ٨٦/٠  -٩٥/٠  ٨٣/٧±٦٨/٣  تالش برای وابستگی - ٣
      ١  ٨٨/٠  -٩٥/٠  - ٨٨/٠  ٩٢/١٨±٦٧/٣  رابطه عاطفی - ٤
    ١  -٩٣/٠  -٩٢/٠  ٨٩/٠  ٩٢/٠  ٤٥/٤٠±٣٤/٥  سبک دلبستگی - ٥
  ١  -٨٥/٠  ٨٩/٠  ٨٥/٠  - ٧٩/٠  - ٧٦/٠  ٢٠/٤٢±٨٨/١  ادراک از والدین - ٦
  ٨٠/٠  -٩٢/٠  ٩١/٠  ٨٧/٠  - ٨٤/٠  -٩٠/٠  ٨٠/٧٢±٨٨/٩  گرایش به جنس مخالف - ٧
  

  بحث
  پژوهش حاضر با هدف بررسی همبستگی ادراک از والدین با سبک

دلبستگی و گرایش به ارتباط با جنس مخالف در دختران جانبازان 
اجرا شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین ادراک از والدین و 

ارتباط با جنس مخالف  دلبستگی و تمایل به  های آن با سبک مولفه
های پیشین همسو  های پژوهش همبستگی وجود دارد که با یافته

  .[32-29 ,18-9]بود
 نظریه مطابقتوان گفت که  های فوق می برای تبیین یافته

 رفتار سیستم به نام زیستی- روانی سیستم یک با ، انسان[33]بالبی
 به دستیابی کودک سیستم در این هدف شود. می متولد دلبستگی
 تعامل از شده ادراک یا واقعی شدگی حمایت و ایمنی احساس
 به که کرد فرض بالبیاست.  دلبستگی تصاویر صمیمی با نزدیک و
 رشد اولیه های سال طول در والدین مراقبت و عدم حساسیت دلیل
 عاطفی ارتباط برای برقراری کودک توانایی در مشکالتی کودک،
اگر الگوهای ارتباطی پدر و دختران  آید. می وجود به دیگران با قوی

به شکل ناصحیحی صورت گیرد، موجب ایجاد بسیاری از مشکالت 
شود. در واقع ارتباط بین پدر و  شناختی و عاطفی در دختران می

های شناختی و عاطفی او  دختر، یک عامل مهم در تعیین سبک
ان ، دختربالبیدلبستگی  نظریه به با توجهشود.  محسوب می

 با خود تجارب اولیه براساس را جهان از درونی های کارکرد مدل
به  را طرد و حساسیت عدم که دخترانی. دهند می رشد والدین خود

 را روابط از تصویری است ممکن کنند، می تجربه پدر خود وسیله
 دختران. شود می اطمینان مشخص عدم و ناامنی با که دهند رشد

 رشد را دیگران خود و به اعتمادی بی یک احتماالً  ناایمن، دلبسته
 قرار دیگران با روابط در مشکالت خطر معرض در را آنها که دهند می
 مراقبت ضعیف مثل بالبی، دلبستگی نظریه . براساس[34]دهد می

 از مهم ُبعدنسبت به دختر،  پدر غفلت و تفاوتی سرد، بی ارتباط
 مشکالت رشد ای با والدینی است و به طور گسترده پیوند
  هستند. مرتبط شناختی روان

در مورد همبستگی تالش برای وابستگی با تمایل به جنس مخالف 
 رفتار حالی که در [35]بالبیباید گفت که طبق نظریه دلبستگی 

 مشاهده قابل دیگری زمان هر از بیشتر کودکی اوایل در دلبستگی
 آن راها  فوریت در ویژه به و حیات چرخه در توان می اما است

کودکان  زندگی های اولیه سال تجارب کرد. طبق این نظریه، مشاهده
اولیه  به بیانی دیگر، تجارب آنان موثر است. بعدی های سازگاری بر

 کودکی طول در دلبستگی درونی ذهنی یها به بازنمایی پدر با دختر
 متشکل دلبستگی، های درونی مدل این .شود می تبدیل نوجوانی و
 و داده سوق را ها نقش که هستند دیگران و خود درباره عقایدی از

 یها بازنمایی این، بر عالوه .شوند می رفتار استفاده هدایت برای
 و هیجانی شدت تجربه قراردادن تاثیر تحت طریق از دلبستگی
 تاثیر دختران رفتار بر هیجانی ساماندهی برای بعدی های تالش
 تکرار طریق از دلبستگی، درونی ساز فعال های مدل. گذارند می

 یها دوره طی دهی پدر پاسخ از و گرفته تعامل پدر با دختر شکل
 یها بازنمایی این که شود می فرض .شوند می ناشی درماندگی
 دختران آینده تجارب و روابط برای ییها صافی به عنوان درونی
 توسط پیوند یک ایجاد به عنوان بزرگساالن کنند. دلبستگی می عمل
 مهم مشابه و اساسی یها جنبه در دیگر، بزرگسال با بزرگسال یک

 .کنند می ایجاد خود والدین به نسبت کودکان که دلبستگی است
 در دارد، تنها کودکان وجود در که آنچه مثل درست پیوند، این

 محوری و زیاد بسیار هیجانی اهمیت که شود می ظاهر روابطی
 هیجانی نظام عملکرد نتیجه بزرگساالندر  دلبستگی این .دارند
 تعدیل تحول جریان در اگرچه ؛است کودکان در دلبستگی با مشابه
  . [36]است شده

در تبیین همبستگی بین تشویق به استقالل و تمایل به ارتباط با 
گری،  طبق نظریه خودتعیین توان گفت که جنس مخالف می

 که هنگامی است حد از بیش انگاری یا محافظت تفاوتی و سهل بی
باعث  نتیجه در و کننده است کنترلکننده یا  غفلت حد بیش از پدر

 خودمختاری و استقالل رشد از جلوگیری و دختر خود ماندگی کودک
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ها، پدر تالش بیشتری برای  در این نوع نگرش .[37]شود می او در
دهد و وقت بیشتری با او  نگهداری از دختر خود به خرج می

گذراند. نگرش تملکی در پدرانی وجود دارد که معتقدند با  می
های افراطی از دخترانشان آنها را تحت کنترل خود درآورند.  حمایت
ترانشان کنند ولی گونه پدران دوست دارند آنچه دارند، وقف دخ این

گونه  کودکانشان همیشه وابسته به آنها باقی بمانند. ویژگی بارز این
پدران این است که دوست دارند قطع وابستگی عاطفی دخترانشان 
به آنها هرچه بیشتر به تاخیر افتد و فرزندانشان همیشه در مرحله 

  طفولیت باقی بمانند.
ل به ارتباط با در خصوص همبستگی بین رابطه عاطفی و تمای

 که داده است نشان مختلف شواهد جنس مخالف باید گفت که
 صمیمی آنها روابط کیفیت کودکی، دوران در والدین با افراد روابط
 نادرست و رفتارهای . الگوها[38]کند می بینی پیش را بزرگسالی در
 یها مدل در شود، می نامطلوب تجارب گیری شکل سبب که پدر

 قرار تاثیر را تحت دختر یها شناخت شود، می ذخیره درونی کارکرد
گذارد  می اثر دیگران و خود به نسبت اوباورهای  و عقاید بر دهد؛ می
 و عواطف تنظیم برای مهم مکانیزم مانع یک نتیجه در و

 برای میل مکرر به طور که . روابطی[33]شود میها  پریشانی
 بین در تر های ایمن دلبستگی به منجر کنند، می ارضا را صمیمیت

 ارضا را صمیمیت به میل که روابطی شوند و مسلماً  می ها زوج
  شوند.  می آنها بین کمتر یها به دلبستگی منجر کنند نمی
نگرش و  مفهوم اساسی مشترک، دو درک ایجاد اصول مهم برای از

 و ذهنی جنبه بیشتر به نگرش فعلی تعاریف فرهنگ است. در
 نسبت یک شخص منفی یا مثبت شود. نگرش می اطالق فرد روانی
 یا شی آن به نسبت رفتار موجد تواند می اندیشه، و شی یک به

 . بدون[29]رفتار باشند کننده تعیین توانند ها می باشد. نگرش اندیشه
یافتن  فرهنگی است و و ارزشی موضوع یک ایثار و شهادت تردید
 هر در و فرهنگی ارزشی یها ریشه به بدون توجه ای انگیزه چنین
 ایثار و شهادت سنجش فرهنگ . نتایج[30]نیست پذیر امکان جامعه
 که تحوالتی رغم علی دهد، خوشبختانه می نشان ایثارگران فرزندان

 فرزندان اما است شده ایجاد ها ارزش زمینه در عرصه اجتماع در
   .[31]باالیی هستند ایثار و شهادت فرهنگ دارای همچنان شاهد
 دلبستگی فرآیندهای از ناشی های تفاوت دلبستگی، نظریه براساس

 جنسی تعامالت در تفاوت تواند می رابطه از شخصی بین اهداف در
 از دلبستگی یها سبک در فردی های تفاوت .دهد توضیح را

دختران . گیرند می نشات گذشته صمیمی روابط به مربوط یها تجربه
 را صمیمی خود روابط ایمن، دلبستگی سبک فرزندان جانباز دارای

 حمایت همدلی، احساس از برخوردار و اعتماد قابل دوستانه، شاد،
 تداوم باعث که ییها ویژگی کردند یعنی توصیف پذیرش و

 دوسوگرا و اجتنابی یها سبک با مقایسه در رابطه تر طوالنی
 نشان را یشانها هیجان که پدرانی با اولیه یها تجربه. شوند می
 دختر خود تحول حال در های هیجان به کنند، نمی ابراز و دهند نمی

 کنند، نمی رفتار خوب او یها هیجان با و دهند نمی اهمیتی
  . باشد داشته تاثیر زندگی بعدی مراحل در عاطفه تنظیم بر تواند می

شده تجربه  گذاشته جای دهنده اثر شناختی و عاطفی به نگرش، نشان
یک موضوع اجتماعی مورد نگرش و یک شخصی، از یک شی یا 

ها  . بنابراین نگرش[32]تمایل برای پاسخ در برابر آن شی است
ها  ها هستند و از این جهت بر گرایش زمینه یا مقدم بر گرایش پیش

پدران  کنند. ها رفتار را متاثر می تردید گرایش گذارند و بی تاثیر می
تری بودند و  دواج باثباتفرزندان جانباز قادر به ارایه الگوی یک از

های مثبت بیشتری را در مورد جنس مخالف در دختران خود  نگرش
آورند و این نگرش مثبت آنها، حاصل ازدواج موفق آنها  وجود می به

 و مذهبی باورهای به توجه با جنگ تحمیلی جانباز همسراناست. 
 خود، شوهران روانی جسمانی و شدید های آسیب احتمال پذیرش

 و تعداد اند داشته زناشویی بخش رضایت روابط خود مسرانه با
 را رابطه ایناست  نتوانسته سن افزایش و جانبازی درصد فرزندان،
   سازد. دار خدشه

توان به ابزار خودگزارشی مورد  های پژوهش حاضر می از محدودیت
استفاده اشاره کرد و با توجه به اینکه پرسش از روابط خصوصی 

کنندگان  های مشارکت افراد اغلب سخت است، احتمال دارد که پاسخ
کننده  آنقدر روا نباشد و همراه با سوگیری باشد و دقیقًا منعکس

باشد. مشکل دسترسی به فرزندان افراد های واقعی آنها ن ویژگی
ها و مراکز  جانباز و عدم همکاری برخی از پاسخگویان و ُارگان

های پژوهش بود. محدودبودن جامعه  ربط از دیگر محدودیت ذی
های  آماری به دختران و عدم بررسی پسران از دیگر محدودیت

ت شود که نتوان نتایج پژوهش را به جمعی پژوهش بود و باعث می
ها مشکل دسترسی به منابع  عمومی تعمیم داد. از دیگر محدودیت

های پژوهشی خصوصًا در گروه فرزندان  مورد نیاز و کمبود یافته
  جانبازان بود. 

ها و تحلیل نتایج، چنانچه این  آوری داده با توجه به تجربه جمع
های عمیق  های مکمل یعنی مصاحبه ها همراه با شیوه نوع موضوع
های  یافته و مشاهدات عملی رفتارها باشد، داده غیرساخت

دست خواهد آمد. با توجه به محدودبودن دایره عوامل،  معتبرتری به
شود در پژوهشات بعدی به عوامل شخصیتی، شیوه  پیشنهاد می

- شناختی (وضعیت اقتصادی تربیتی خانواده و عوامل جمعیت
افزایش  اجتماعی) توجه بیشتری شود تا بتوان عوامل کاهش و

ادراک از ارتباط والدینی فرزند جانباز را بهتر برآورد کرد. این موضوع 
های  شمار در سال استثنای چند پژوهش انگشت تاکنون در ایران (به

اخیر) مورد ارزیابی و پژوهش قرار نگرفته است و الزم است با 
ای از این خال را پر و راهی به سوی  پژوهش در این زمینه، گوشه

شود که منابع  این دانش برای آیندگان باز کرد. پیشنهاد می شناخت
پژوهشی تخصصی به زبان فارسی در این حیطه پژوهشی بیشتر 
شود و در اختیار دانشجویان قرار گیرد. همچنین پژوهش حاضر 

های سنی با  روی طیف وسیعی از مقاطع تحصیلی و گروه
وهش با درنظرگرفتن عامل جنسیت انجام شود، تا اعتبار پژ

  اطمینان بیشتری برآورد شود.
  

  گیری نتیجه
های دلبستگی همبستگی منفی و با تمایل  ادراک از والدین با سبک

  به ارتباط با جنس مخالف همبستگی مثبت دارد.
  

از کلیه فرزندان جانبازان و تمامی افرادی که در  تشکر و قدردانی:
  شود. انجام پژوهش مشارکت داشته اند، تشکر و قدردانی می

بودن  کنندگان از لحاظ محرمانه شرکت به تمامیتاییدیه اخالقی: 
  اطالعاتشان اطمینان داده شد.

  موردی از طرف نویسندگان گزارش نشد.تعارض منافع: 
(نویسنده اول)، نگارنده  نژاد ذولب مرجانسهم نویسندگان: 
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  .%)۱۰شناس/نگارنده بحث ( (نویسنده دوم)، روش

اعتبار مالی این پژوهش توسط نویسندگان تامین شده منابع مالی: 
 است.
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