
فرزند در فرزندان  - دلبستگی و تعارض پدرهای  رابطه سبک
 جانبازان: بررسی نقش آسیب ثانویه به عنوان یک عامل میانجی

 1ویرصالح ،یاسر رضاپور

48/4/98_ تاریخ پذیرش  81/7/49تاریخ دریافت: چکحده 

ن ح  سیب ذانویژه بژه عنژوان یژک عاوژل ویژان ی در پهوهح حاضر با هدن بررسی  ه:  
از فرزنژژدان جانبژژازان ای  در نهونژژه پژژدر _ فرزنژژددلبسژژتگی و تعژژار  های  تبژژاب عژژین سژژبکار

کژژه بژژا اسژژت اده از تحلیژژل  روش ان ژژام شژژد.  وطالعژژه حاضژژر یژژک پژژهوهح ههبسژژتگی عژژود 
های  جاوعه پهوهح حاضر شاول فرزندان جانبژازان شژاروعادالت ساتتاری صورت گرفت. 

که در ودار  شاهد و ایثارگر این شارها وشژغول بژه  باد و یاسوج عود  ن ف، اص اان، یزد
. بژرای نداز ایژن جاوعژه انت ژاب شژد ن ر 607ای  گیری توشه تحییل عودند. با روش نهونه

و یژژا  دلبسژژتگی بزرگسژژاالن و و یژژا  ، هژژا از و یژژا  اسژژتر   سژژیب ذانویژژه گژژرد وری داده
ده بژا اسژت اده از تحلیژل جهژع  وری شژهژای  تعار  با والدین است اده شژد و درناایژت داده

ها یافتدهههبستگی پزرسون و تحلیل وعادالت ساتتاری وورد ت زیه و تحلیل قرار گرفتند. 
دلبستگی ناایهن اجتناعه و ناایهن دوسوگرا از های  نشان داد که سبکها  نتای  تحلیل داده

ار دارنژد. ارتبژاب وعنژی د پژدر _ فرزنژد ریا  سژیب ذانویژه بژا پرتاشژگری کالوژی و فیزیکژی 
سبک دلبستگی ایهن هیچ ارتباب وست ین و تیروسژت یهی بژا  سژیب ذانویژه و ابعژاد تعژار  

نداشت. اوا سبک دلبستگی ناایهن اجتناعه با پرتاشگری کالوی و استدالل در  پدر _ فرزند
برازش نشژان های  شاتص، ارتباب وعنی دار وست ین داشت. در ناایت پدر _ فرزندتعار  

ارائه شده در پهوهح حاضر با ان ام اصالحات جزئی وورد تأیزد قرار گرفژت. داد که ودل 
تژوان نتی ژه گرفژت کژه  سژیب ذانویژه بژه  وژی بدسژت  وژدههای  بر اسژا  یافتژه ی گیرنتیجه

گروه وشماوره، دکتری وشاوره . 1 دانشمگاه اردکمان )نویسمنده وسم ول: ، یشناسم رواندانشمکده علموم ترجیتمی و ، استادیار 
y.rezapour@ardakan.ac.ir). 
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فرزنژد -دلبسژتگی نژاایهن و تعژار  والژدهای  عنوان یک عاول ویان ی در ارتباب عین سژبک
وبتنژی بژر دلبسژتگی هژای  توان بژا  ووزش وی ین احتهاالا کند و بنابرا وی ن ح وعنی داری ای ا

فرزنژژد در فرزنژژدان جانبژژازان پزشژژگیری  - از انت ژژال  سژژیب ذانویژژه و درنتی ژژه از تعژژار  پژژدر
 کرد.

.فرزندان جانبازان،  سیب ذانویه، فرزند - تعار  پدر، دلبستگیهای  سبکها کلی:واژه

 وقدوه
که تمثتیر وسمتقین تجربمه ی آ کاوم  و PTSD) 1سمیب روانمی پم  از ضمربهدر حالی  ( بطمور 

گرفتمه اسم  گذشته وورد تحقیق و جررسی قرار  تمثتیر فرعمی و تانویمه ی ، جاوعی در طول قرن 
کممه از اخممتالل اسممترس پمم  از ضممربه ی روحممی رنممج جممرد بممه ویممزان بسممیار  وممی زنممدگی بمما فممردی 

گرفتممه اسمم . در حالیکممه سممربازان بممه طممور وسممتقین از  کهتممری وممورد تحقیممق و جررسممی قممرار 
آنمان قربانیمان غیمر وسمتقین ضمربه هسمتند. همای  ههسمران و خانواده، جینند وی جنگ ضربه

کممه عممالوه جممر خممود قربانیممان کنممد  اطرافیممان ، ضممربه جسممهانی وهکممن اسمم  ومموجی را تولیممد 
( عبمارت 3211) 3(. فیگلمی2633، و ههکماران 2نزدیک آنها را نیز تح  تثتیر قرار دهد )رنشاو

کمه در  ومی " را جه  توضیح احن پدیمده اراومهآسیب تانویه تانویه" یا ""ضرب کمه افمرادی  دهمد 
تواننمد قربانیمان غیمر وسمتقین احمن  ومی کننمد خودشمان ومی کنار قربانیان ضمربه شمدید زنمدگی
کمه جمر اتمر زنمدگی  PTSDعالوهمی شمبیه ، ضمربه تانویمه، ضربه باشند. بمه عبمارتی دیگمر اسم  

 (.3221، آید )فیگلی وی حن اختالل به وجوددرکنار یک فرد دارای ا
گمممزارش کمممه فرزنمممدان سمممربازان  ومممی درومممانگران  ، بممما وشمممکالت یمممادگیری، جنمممگکننمممد 

گناهکار جودن )هیلی ( و نیز وشکالت اجتهاعی و نماتوانی 3215، 4خصوو  و احساسات 
کوبسمن3223، 5در وقابله با اسمترس و تنظمین عواطمف )همارکن  کسموونی و ر، ؛ جا  ،6نیوسما

                                           

1. post-traumatic stress disorder. 

2. Renshaw, K.D. 

3. Figley, C. R.. 

4. Haley 

5. Harkness. 

6. Jacobsen, L. K., Sweeney, C. G., & Racusin, G. R. 
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کننمد ، عالوه جر احن، شوند وی ( وواجه3221 کمه از عالومن پدرانشمان تقلیمد  آنها تهاحم  دارنمد 
گزارشممممات والممممدحن3211، 1)روزنهممممک و ناتممممان تصمممموحر ، (. وطالعممممات و تحقیقممممات جرپایممممه 
نددلد  ن دد  وشمماجهی را اراوممه وممی رددس ایسه دددمدوممی اشدد  ، دهنددو   دلن ددو دد ننددو 
، (3221، 2ی از وشمممممکالت رفتمممممماری )کاسممممملی و ووتمممممماسمممممطوح بمممممماالتر، سدددددلرسن   ندددددد 

کهمم  و ، نز)پارسممو پممدر   فرزنممدهیجممانی و وشممکالت اجتهمماعی و تعممار  های  بممدعهلکردی
( با ورور پیشینه پژوهشی بمه احمن 3221) 4کنند. روزنهک و فونتانا ( را تجربه وی3226، 3اوون

کممه شممواهد آشممکار و باتبمماتی جممرای انتقممال جممین ن کودکممان  5سمملینتیجممه رسممیدند  ضممربه در 
کمه تجمارب ضمربه والمدحن ومی سربازان جنمگ وجمود دارد. آنهما پیشمنهاد تواننمد بمه  ومی کننمد 

توانممد بممه  وممی کممودک وسممتقیها  ، یکممی از سممه شممیوه ی زحممر بممه فرزنممدان انتقممال یابممد: اول اینکممه
قمال انت، وسیله ی رفتار والدحن خود دچار ضمربه شمود )ومبال  از طرحمق خشمون (. دوم اینکمه

گیمرد. و سموم اینکمه 6ضربه وهکن اس  به هنگام ههانند سازی ، کودک با والدحن صمورت 
تثتیر ضربه ی والدحن جر فرزندان وهکن اس  بطمور غیمر وسمتقین در نتیجمه ی بمدعهلکردی 

گیممرد. تعممار   7کلممی در خممانواده از اخممتالل ای  وشمماهده شممده در دوره پممدر   فرزنممدصممورت 
PTSD که جمر اتمر ح آیمد وهکمن اسم  وسمتقیها  جمر توانماحی  ومی ضمور در جنمگ بمه وجمودتانویه 

گذاشته و ایجاد یک ارتباا وبب  جمین فرزنمد پمدر را -سربازان جه  ترجی  فرزند خود تثتیر 
که عالون جی احساسمی 2662) 8وکینگ، کینگ، ویدرز، یوسکوخت  سازد. رو ( نشان دادند 

همما  آندارنممد.  پممدر   فرزنممدا تعممار  جیشممترحن ههبسممتگی را بمم PTSDو اجتنمماب در اخممتالل 
کممه  گممرفتن در وعممر  جنممگنشممان دادنممد  جممی تبمماتی وممالی سممربازان در دوران ، وممدت قممرار 

1. Rosenheck, R., & Nathan, P.

2. Caselli, L. T., & Motta, R. W.

3. Parsons, J., Kehle, T. J., & Owen, S. V.

4. Fontana, A.

5. intergenerational transmission

6. identifies.

7. nonspecific dysfunction within the family.

8. Ruscio, A. M., Weathers, F. W., King, L. A., & King, D. W.
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کممودکی، 1آسممیب روانممی در خممانواده ی اصمملی، کممودکی ضممربه پممیش از جنممگ ، روابممن دوران 
یماجی اسمترس  2وجود افسردگی شمدید، نظاوی )در زومان حمال( و یما وصمرو داروهما همن بما ارز

 پدر ارتباا دارد.-پ  از ضربه و روابن جین فرزند
تواند به عنوان یک وتغیر تثتیرگمذار در انتقمال  وی سبک دلبستگی فرزندان، با احن وجود

که سمبک دلبسمتگی ایهمنها  آسیب تانویه به آن کند. فر  جر احن اس   توانمد بمه  ومی عه  
گیمر یگمزومانع انتقمال آسمیب تانویمه بمه ف، 3عنوان یمک عاوم  ضمربه  -رزنمد شمود )تویم  و رودر

جیشمتری  5بما خودوتهماحز سمازی، (. فرزندان دارای سمبک دلبسمتگی ایهمن2665، 4سردنیکی
گیرنممد  وممی کهتممر در وعممر  انتقممال عالوممن ضممربه قممرار، کممه هنگممام ارتبمماا بمما پممدر خممود دارنممد

کمممه سمممبک ، (. از طرفمممی دیگمممر2636، 6و هیتمممون، سممموو ، )سمممندجرگ فمممر  جمممر احمممن اسممم  
تواند تثتیرپذحری فرزند را نسب  به عالون روانشناختی سمربازان جنمگ  وی اایهندلبستگی ن

کنممد. فرزنممدان دارای سممبک دلبسممتگی نمماایهن وهکممن اسمم  جیشممتر درگیممری رابطممه  جیشممتر 
کمه هما  پمدر فرزنمد نیمز در آن-خشون  آویر بما پمدر خمود شموند و درنتیجمه تعمار  جیشمتر شمود 

کنمد  ومی رپذحری جیشتر فرزند نسب  به عالون پمدر عهم خود وجددا  به عنوان عاولی در تثتی
ودل پیش فر  نقمش آسمب تانویمه بمه عنموان  3(. شک  2636، سردنیکی-)توی  و رودریگز

 دهد. وی فرزند را نشان  دلبستگی و تعار  پدر های  عاو  ویانجی جین سبک
پمدر را تحم  تمثتیر تواند به طور وستقین نیز ارتباا فرزندان بما  وی خود آسیب تانویالبته 

همممای  کمممه جررسمممی آن نیممماز بمممه پژوهش، (2661، 7سمممولووون و الوی، دکممم ، قمممرار دهمممد )کممموهن
کلممی آسممیب تانویممه در فرزنممدان و اطرفیممان سممربازان ، جیشممتری در احممن زوینممه دارد. بممه طممور 

گرفتمممه و ، جنمممگ کمممه در چنمممد سمممال اخیمممر ومممورد توجمممه پژوهشمممگران قمممرار  ووضممموعی اسممم  
                                           

1. family of origin 

2. current major depression 

3. buffer 

4. Twaite, J. A., & Rodriguez-Srednicki, O. 

5. self-differentiation 

6. Sandberg, D. A., Suess, E. A., & Heaton, J. L. 

7. Cohen, E., Dekel, R., Solomon, Z., & Lavie, T. 
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کشمور وما یمک دوره نسبتا  های  پژوهش کهی در احن باره انجام شده اس . با توجه به اینکمه 
گذاشمته و افمراد بسممیاری در احمن جنممگ دچمار آسممیب  طموالنی جنمگ تحهیلممی را پشم  سممر 

وشممکلی ، بممه اعضممای خممانوادهها  انتقممال احممن آسممیب، جسممهانی یمما روانشممناختی شممده انممد
کممه بسممیاری از خانواده کممرده اسمم . جررسممی احرانممی در وعممر  جنممگ هممای  اسمم   را درگیممر 

توانممد بممه  وممی، عواومم  تثتیرگممذار جممر انتقممال آسممیب تانویممه فرزنممدان جانبممازان جنممگ تحهیلممی
کنترل آسیب کهمک های  دروانگران جرای  روانشناختی ناشی از جنگ به خمانواده جانبمازان 

گرفتن اههیم  احمن ووضموه آسمیب  بمه جررسمی نقمش ویمانجی، کند. پژوهش حاضر با درنظر 
در فرزنممدان جانبممازان  پممدر   فرزنممدو تعممار   دلبسممتگیهای  سممبکدر ارتبمماا جممین نویممه تا

 پردازد.  وی جنگ تحهیلی
 

 

: مدل پیش فرض نقش آسیب ثانویه به عنوان یک عامل میانجی در 1شکل 
 پدر _ فرزنددلبستگی و تعارض های  ارتباط بین سبک

 روش پژوهش
کممه بمما اسممتفاده از تحلیمم  پممژوهش حاضممر پژوهشممی توصممی فی از نمموه ههبسممتگی اسمم  

شممده اسم . جاوعمه همدو در پممژوهش حاضمر شماو  فرزنممدان  انجمام 1وعمادالت سماختاری
کممه در وممدارس شمماهد و ، اصممفهان، حممزدهای  کلیممه جانبممازان شممهر نجممف آبمماد و یاسمموج جممود 

سمتفاده از روش آن شمهرها وشمغول بمه تحصمی  جودنمد. بما ا)دوره وتوسمطه اول و دوم( ایبارگر 
شمماهد بممه تصممادو )دخترانممه و پسممرانه( ودرسممه  1از هممر شهرسممتان ای  خوشممه گیری نهونممه

1. structural equation modeling

سبکدلبستگیایهن

 ناایهنسبکدلبستگی
 

سبکدلبستگیدوسوگرا
 

آسیبثانویه

است:الل

پرخاشگریکالوی

پرخاشگریفیزیکی
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جانبمازان )چمون در ومدارس همای  انتخاب شد و در همر ودرسمه نیمز بما تهیمه فهرسم  خانواده
کمه پمدر شمهید شمده جممود و یما اصمال پمدر در جنمگ شمرک  نداشم  نیممز هماحی  شماهد خانواده

از آنهمما بممه تصممادو جممرای شممرک  در پممژوهش انتخمماب شممدند. وممالک  وجممود داشممتند( نیهممی
ناشمممی از جنمممگ های  جانبممماز جمممودن پمممدر صمممدوه جسمممهانی یممما روانشمممناختی پمممدر از آسمممیب

کممه بمما توجممه بممه پرونممده دانممش آومموزان در وممدارس وحممرز شممد.  تحهیلممی هشمم  سمماله جممود 
شممتن توانمماحی وعیارهممای ورود بممه پممژوهش داشممتن تحصممیالت حممداق  راهنهمماحی )جممرای دا

حداق  حجن نهونه جمرای  شناختی پاسخ دادن به سثاالت( و تولد بعد از جانبازی پدر جود.
 1انجمممام احمممن پمممژوهش بممما توجمممه بمممه حجمممن جاوعمممه و وعیمممار حجمممن نهونمممه در جمممدول وورگمممان

فرزنمممد جانبممماز  067نفمممر جمممود اوممما جمممرای افمممزایش اعتبمممار پمممژوهش از  153( 3110، )جیابمممانگرد
 استفاده شد:ها  زحر جرای جهع آوری دادههای  آود. از پرسشناوه عه به  گیری نهونه

از وممواد آزوممون دلبسممتگی  بمما اسممتفادهالممف( وقیمماس دلبسممتگی جزرگسمماالن: احممن وقیمماس 
یماجی ( 3115توسن بشارت ) 2ورهازن و شا سماخته و در دانشمجویان دانشمگاه تهمران هنجار

ی اسمم  و سممه سممبک دلبسممتگی سمموال 31آزوممون  وقیمماس دلبسممتگی جزرگسمماالن یممک .شممد
)کماوال   1)کاوال  وخمالفن( تما  3از  لیکرتای  درجه 1اجتناجی و دو سوگرا را در وقیاس ، ایهن

کثر نهره آزوودنی در خمرده وقیاسمهای آزومون بمه ترتیمب سنجد.  وی ووافقن(  1حداق  و حدا
کرونباخاس  21و  نماجی و اجت-نماایهن، پرسشهای خمرده وقیاسمهای ایهمن . ضریب آلفای 

پسممر(  026دختممر و  106نفممر شمماو   3516دو سمموگرا در وممورد یممک نهونممه دانشممجوحی)-نمماایهن
ک  آزوودنیها به ترتیمب  ، 11/6، 10/6)جمرای دانشمجویان دختمر  11/6، 15/6، 10/6جرای 

کممه نشممانه ههسممانی 10/6و  11/6، 15/6و جممرای دانشممجویان پسممر  15/6 ( وحاسممبه شممد 
کنممدالدرونممی خمموب وقیمماس دلبسممتگی ج جممرای سممبکهای  زرگسممال اسمم . ضممرایب توافممق 

ضمریب  وحاسبه شمد. 71/6و  03/6، 16/6اجتناجی و دو سوگرا به ترتیب ، دلبستگی ایهن
دلبسمتگی های  پایاحی بازآزواحی احن وقیماس بمه فاصمله چهمار هفتمه لمه ترتیمب جمرای سمبک

                                           

1. Morgan, J. 

2. Hazan, C., & Shaver, P.R. 
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سماختار عماولی  (.3115، جمود )بشمارت 15/6و ، 11/6، 17/6 اجتناجی و دو سموگرا، ایهن
یان و بشمارت ) ( ومورد 3112احن وقیاس با استفاده از تحلی  عاولی تثحیدی در پژوهش جزاز

گرف .   تثحید قرار 
: احن پرسشمناوه توسمن اشمتراوس و ههکمارانش در سمال 1ب( وقیاس تعار  با والدحن

کیفیم  رابطمه والمذ 3221 سمثال اسم   31فرزنمد سماخته شمده و دارای -با هدو سنجیدن 
گممذاریای  درجممه 1ه در یممک وقیمماس کمم شممود. احممن پرسشممناوه در دو فممرم  وممی لیکممرت نهممره 

کتیک ح  تعمار  اسمتدالل گانه پدر و وادر تهیه شده و سه تا کالومی و ، جدا پرخاشمگری 
یاجی قرار تما  1دهد. داونه نهرات جرای همر زحروقیماس جمین  وی پرخاشگری فیزیکی را وورد ارز

کممه نهممرات بمماالتر نشمما 21 ( آلفممای 3111ن دهنممده تعممار  جیشممتر هسممتند. زابلممی )اسمم  
کمم  پرسشمناوه را  کالوممی و ، اسممتداللهمای  و آلفممای زحروقیاس، 75/6کرونبماخ  پرخاشمگری 

، بدسمم  آورد )بممه نقمم  از تنمماحی 12/6و ، 01/6، 11/6پرخاشممگری فیزیکممی را بممه ترتیممب 
س ومممورد تثحیمممد ( رواحمممی وحتمممواحی احمممن وقیممما3111(. در پمممژوهش ومممرادی و تنممماحی )3172

کم  آزومون  کرونبماخ  گرفم  و آلفمای  بدسم   72/6کارشناسان وتخصت در احن زوینه قرار 
 آود. 

و ههکمماران در  3(: احممن وقیمماس توسممن جرایممدSTSS) 2ج( وقیمماس اسممترس ضممربه تانویممه
کممه در یممک 37سمماخته شممده و دارای  2665  3لیکممرت از ای  وقیمماس پممنج درجممه آیممتن اسمم  

یاد( تنظمین شمده اسم . احمن)خی 1)هرگز( تا  ، 4آزومون دارای سمه زحمر وقیماس وزاحهم  لی ز
کلممی وقیمماس از وجهمموه نهممرات آنهمما بممه دسمم  6و جرانگیختگممی 5اجتنمماب کممه نهممره   اسمم  

 DSM-IVدر  PTSDهممای  جممر اسمماس والکهمما  زحممر وقیاس (.2665، )جرایممد و ههکممارانآیممد  وممی
و جرانگیختگمی جمر  Cر اساس والک اجتناب ج، Bتنظین شده اند. وزاحه  جر اساس والک 

1. Parent-Child Conflict Tactics Scale

2. Secondary Traumatic Stress Scale (STSS)

3. Bride, B.E.

4. intrusion

5. avoidance

6. arousal 
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 تنظمممین شمممدند. وطالعمممات جرایمممد و ههکممماران DSM-IVدر  PTSDعالومممن  Dاسممماس ومممالک 
که احن وقیاس از پایماحی (2665) گمرا و رواحمی سمازه قاجم  قبمولی ، نشان داد  رواحمی ههگمرا و وا

ین نیز ههبستگی باال و وعنمی داری وشماهده شمد. جم STSSهای  جرخوردار اس . جین عاو 
و جممین  r=71/6جممین وزاحهمم  و جرانگیختگممی ، r=75/6زحروقیمماس وزاحهمم  و اجتنمماب 

 (. جرایممد و ههکممارانp<63/6ههبسممتگی وجممود داشمم  ) r=11/6اجتنمماب و جرانگیختگممی 
که نهره  (2665) کردند  استرس ضمربه تانویمه های  به باال نشان دهنده شاخت 11پیشنهاد 

، از ههسمممران جانبمممازان جنمممگ )احهمممدیای  نمممهسممماختار عممماولی احمممن آزومممون در نهو .اسممم 
، ( و فرزنمممممدان جانبمممممازان )رضاپورویرصمممممالح3122، داوودی و صممممماجری، رضاپورویرصمممممالح

کرونبماخ 3121، داوودی و ووسوی، احهدی گرفته اس . ههچنین آلفمای  ( وورد تثحید قرار 
و در پممممممممژوهش  12/6( 3122احممممممممن پرسشممممممممناوه در پممممممممژوهش احهممممممممدی و ههکمممممممماران )

 بدس  آود. 22/6 (3121صالح و ههکاران )رضاپورویر
بممما اسمممتفاده از از تحلیممم  ها  از احمممن پرسشمممناوه جهمممع آوری شمممدههممما  داده، در نهایممم 

تحلی  شدند. سطح جرازش در تحلیم   p >61/6سطح وعنی داری وعادالت ساختاری در 
کمه در بخمش نتممایج بمه آنهمما اشماره  36عماولی تثحیمدی بمما اسمتفاده از  شممده وممالک تعیمین شممد 

 اس .

 ها یافته
آورده شمده  3انحراو اسمتاندارد و ههبسمتگی درونمی جمین وتغیرهما در جمدول ، ویانگین

که وشاهده آسیب تانویه با سبک دلبسمتگی ایهمن ههبسمتگی ، شود وی اس . ههان طور 
دلبستگی اجتناجی و دوسوگرا ههبستگی وببم  وعنمی دار های  ونفی وعنی دار و با سبک

کالوممی و فیزیکممی بمما . هه(p<61/6داشمم  ) چنممین ضممریب ههبسممتگی جممین پرخاشممگری 
اوا آسیب تانویه با استدالل در فرزنمدان جانبماز ارتبماا ، آسیب تانویه وبب  و وعنی دار جود

کالوممممی و فیزیکممممی  وعنممممی داری نداشمممم . سممممبک دلبسممممتگی اجتنمممماجی بمممما پرخاشممممگری 
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، (p<61/6اشم  )ههبستگی وبب  وعنی دار و با استدالل ههبسمتگی ونفمی وعنمی دار د
کدام از زحروقیاس ارتبماا وعنمی  پدر   فرزندتعار  های  اوا سبک دلبستگی ایهن با هیچ 

کالوممی و فیزیکممی  (.p?61/6داری نداشمم  ) سممبک دلبسممتگی دوسمموگرا نیممز بمما پرخاشممگری 
ههبسممتگی وعنممی دار وببمم  داشمم  اومما هممیچ ارتبمماا وعنممی داری جممین سممبک دلبسممتگی 

 رندان جانباز وشاهده نشد.دوسوگرا با استدالل در ف
های  جممرای جررسممی نقممش آسممیب تانویممه بممه عنمموان وتغیرویممانجی در ارتبمماا جممین سممبک

وممدل اولیممه اراوممه شممده در پممژوهش حاضممر بمما اسممتفاده از تحلیمم  ، دلبسممتگی و تعممار  فرزنممد
گرفمم . جررسممی شمماخت جممرازش وممدل های  وعممادالت سمماختاری وممورد تجزیممه و تحلیمم  قممرار 

کممه جرخممی از شماختاولیمه نشممان دا اومما ، جممرازش وممدل بممه حدنصماب الزم رسممیده انممدهای  د 
کهی تا حدنساب الزم جرای جرازش ومدل دارنمد. بنماجراحن بما توجمه ، جرخی دیگر فاصله بسیار 

ومدل نهماحی بدسم  ، بما ایجماد دو وسمیر دیگمر، به پیشنهادهای نرم افزار جمرای اصمالح ومدل
که از جرازش وناسبی جرخوردار جود  (.2)شک   آود 

 میانگین و انحراف معیار متغیرهای مورد مطالعه، : ضربیب همبستگی1جدول 

ویانگین1234567وتغیرها
انحرا 
وعیار

آسیب -3
60/1537/31 3 تانویه

2- 
دلبستگی 
 اجتناجی

**52/6 3 57/3212/1

1- 
دلبستگی 
 ایهن

*62/6- **11/6- 3 22/3122/1

5- 
بستگی دل

 دوسوگرا

**11/6 **11/6- **33/6- 3 02/3133/5
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ویانگین1234567وتغیرها
انحرا 
وعیار

 12/5 71/31   3 -60/6 -63/6 -33/6** -61/6 استدالل -1
0- 

پرخاشگری 
 کالوی

**15/6 **20/6 60/6- **21/6 **31/6- 3  21/1 26/1 

7- 
پرخاشگری 
 فیزیکی

**11/6 **33/6 62/6 **35/6 67/6- **12/6 3 57/0 27/2 

 * p 61/6>** p> 63/6 

 

های  : مدل اصالح شده نقش آسیب ثانویه به عنوان یک عامل میانجی در ارتباط بین سبک2شکل 
 پدر _ فرزنددلبستگی و تعارض 

 
آورده شممده اسمم .  2نهمماحی در جممدول در وممدل رگرسممیونی( هممای  )وزنضممرایب وسممیر 

که وشماهده نماایهن بمه  شمود دو وسمیر بمه ومدل پمیش فمر  اولیمه )دلبسمتگی ومی ههان طور 
کمه همر دو وعنمی دار هسمتند ) کالوی( اضافه شده اسم    (.p<61/6استدالل و پرخاشگری 

فقممن وزن رگرسممیونی دلبسممتگی ایهممن بممه آسممیب تانویممه و ، از وممدل پممیش فممر  اراوممه شممده
در وممدل وعنممی دار جودنممد ها  اومما وممابقی وسممیر، آسممیب تانویممه بممه اسممتدالل وعنممی دار نبممود

(61/6>p). 
آورده شممده اسمم .  2نهمماحی در جممدول در وممدل رگرسممیونی( هممای  )وزن ضممرایب وسممیر
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که وشماهده شمود دو وسمیر بمه ومدل پمیش فمر  اولیمه )دلبسمتگی نماایهن بمه  ومی ههان طور 
کمه همر دو وعنمی دار هسمتند ) کالوی( اضافه شده اسم    (.p<61/6استدالل و پرخاشگری 

ایهممن بممه آسممیب تانویممه و  فقممن وزن رگرسممیونی دلبسممتگی، از وممدل پممیش فممر  اراوممه شممده
در وممدل وعنممی دار جودنممد ها  اومما وممابقی وسممیر، آسممیب تانویممه بممه اسممتدالل وعنممی دار نبممود

(61/6>p.) 
کممممه  وممممی نشممممان 2و در جممممدول  2رگرسممممیونی در شممممک  هممممای  جررسممممی وزن سممممبک دهممممد 
کالوی رابطه وعنمی دار وسمتقین-دلبستگی ناایهن و از ، اجتناجی با استدالل و پرخاشگری 

کالوممی و فیزیکممی دارد. طرحمم ق آسممیب تممانوی رابطممه وعنممی دار غیروسممتقین بمما پرخاشممگری 
دوسوگرا نیز به وانند اجتناجی از طرحمق آسمیب تمانوی رابطمه وعنمی -سبک دلبستگی ناایهن

کالومممی و فیزیکمممی داشممم . وزن دار غیروسمممتقین رگرسمممیونی سمممبک همممای  بممما پرخاشمممگری 
بمه عبمارتی ، بمه اسمتدالل غیروعنمی دار جمود دلبستگی ایهن به آسیب تمانوی و آسمیب تمانوی

آسممیب تانویممه نقممش ویممانجی وعنممی داری جممین دو وتغیممر سممبک دلبسممتگی ایهممن و ، دیگممر
کمه نقمش آسمیب تانویمه  وی رگرسیونی نشانهای  استدالل نداش . نتایج تحلی  وزن دهمد 

دلبسمممتگی نممماایهن )دوسممموگرا و اجتنممماجی( و های  جمممین سمممبک، بمممه عنممموان عاوممم  ویمممانجی
کالوممی و فیزیکممی( وعنممی دار اسمم  و  پممدر   فرزنممدونفممی تعممار  های  جنبممه )پرخاشممگری 

 پممدر   فرزنممدنقمش ویممانجی احمن وتغیممر جممین سمبک دلبسممتگی ایهمن و جنبممه وببمم  تعمار  
نسمب  بمه  )استدالل( وعنی دار نیس . احن نتیجه نشان از نقش وههتر دلبسمتگی نماایهن

دهمد. ضمرایب  ومی یع فرآینمد انتقمال آسمیب تانویمه)نقش بازدارنده( دلبسمتگی ایهمن در تسمر
 آورده شده اس . 2رگرسیونی ودل اصالح شده در پژوهش حاضر در جدول 
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 اصالح شدهرگرسیونی مدل های  وزن :2جدول 
سطح
وعنی
داری

هایوزن
رگرسیونی
استان:اردش:ه

C.R 
خطای
استان:ارد

S.E 

هایوزن
رگرسیونی
 غیراستان:ارد

 وسیرها

 -> آسیب تانویه 261/6 310/6 110/3 613/6 312/6
دلبستگی 
 ایهن

 -> آسیب تانویه 302/3 311/6 121/1 117/6 6663/6
دلبستگی 
 اجتناجی

 -> آسیب تانویه 715/6 322/6 536/0 255/6 6663/6
دلبستگی 
 دوسوگرا

6663/6 167/6 236/31 633/6 316/6 
پرخاشگری 
 -> کالوی

آسیب 
 تانویه

6663/6 111/6 322/36 661/6 610/6 
پرخاشگری 
 فیزیکی

<- 
آسیب 
 تانویه

 -> استدالل 665/6 630/6 203/6 633/6 725/6
آسیب 
 تانویه

 -> استدالل -352/6 617/6 -012/2 -330/6 661/6
دلبستگی 
 اجتناجی

631/6 672/6 555/2 611/6 613/6 
پرخاشگری 
 کالوی

<- 
دلبستگی 
 اجتناجی
 

ههمان طمور گزارش شده اند.  1بدس  آوده در جدول جرازش ودل نهاحی های  شاخت
کمه نسمبتی از  DF2χ/شماخت ههچنمین ، سم وعنمی دار نی 2χشمود وقمدار  ومی که والحظمه

کمه  وی 221/3جراجر با خی دو به درجه آزادی ودل اس   جمرای احمن باشمد. الزم بمه  کمر اسم  
ها  حن احمن شماختبنماجرا .باشمند وی به ونظور جرازش ودل وناسب 1الی  3شاخت وقادحر 

 نشان از جرازش خوب ودل دارند. 
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 برازش مدلهای  : شاخص3جدول 
شمممممممممممماخ
  ها

2
χ

D
F

sig /DF2

χ
GFI NFI RFI IFI CFI

RMSE
A 

 وقدار
151/
361

252/
6

221/
3

221/
6

217/
6

200/
6

227/
6

227/
6 622/6

شممماخت ، (NFI) 2( شممماخت جمممرازش هنجمممار شمممدهGFI) 1نیکممموحی جمممرازشهای  شممماخت
( نیممز CFI) 5شمماخت جممرازش تطبیقممی، (IFI) 4شمماخت جممرازش افزایشممی، (RFI) 3نسممبی جممرازش

که جرای جرازش ودل ودل وطلوب تلقی 26/6ههگی باالی  ریشمه ، شموند. در نهایم  ومی هستند 
کهتمر از RMSEA) 6ویانگین وربعات خطای جمرآورد کمه بایسمتی  باشمد در ومدل حاضمر  61/6( نیمز 

کممه وطلمموب تلقمم 622/6 کلممی وممی یبدسمم  آوممد  های  جررسممی شمماخت، شممود. بنمماجراحن بممه طممور 
کممه وممدل نهمماحی بدسمم  آوممده از جممرازش خمموجی جرخمموردار اسمم  و وممی جممرازش وممدل نشممان  دهممد 

که آسیب تانویه بمه عنموان یمک عاوم  ویمانجی در ارتبماا جمین سمیک وی گرف   های  توان نتیجه 
 کند.  وی فرزند نقش وعنی داری ایفا-دلبستگی ناایهن و تعار  والد

 یگحر نتحجهبحث و 
کمه سمبکهای  یافته دلبسمتگی نماایهن دوسموگرا و نماایهن های  پژوهش حاضر نشان داد 

کالوممی جممین پممدر و  اجتنمماجی از طرحممق آسممیب تانویممه جممر پرخاشممگری فیزیکممی و پرخاشممگری 
آسمیب تانویمه بمه عنموان یمک عاوم  ، گذراد. به عبارتی دیگر وی فرزند در فرزندان جانباز تثتیر

فرزنممد نقممش وعنممی -دلبسممتگی نمماایهن و تعممار  والممدهای  یممانجی در ارتبمماا جممین سممیکو
کوهن وی داری ایفا اوکنمور ، (2633) 7زرا  و سمولووون، کند. احن یافته ههسو با نتایج وطالعه 

1. Goodness of Fit Index (GFI).

2. Normal Fit Index (NFI).

3. Relative Fit Index (RFI).

4. Incremental Fit Index (IFI).

5. Comparative Fit Index (CFI).

6. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA).

7. Cohen, E., Zerach, G., & Solomon, Z.
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توان جراساس عدم درگیری وناسمب پمدر در روابمن بما  وی ( جود. احن یافته را2661) 1و الکلی 
کمرد. خانواده به علم  و کودکمشمکالت جمانبی ناشمی از جنمگ تبیمین  و  انرشمد طبیعمی در 

( تما 2666، 2کارلو و رافماولی، احتیاج به تنظین دوری/ نزدیکی از والدحن دارد )لیب  اننوجوان
 (. پمدران جانبمازی2665، 4خمافو و شموراتزرا شمک  دهمد ) 3کودک بتواند یمک هویم  وجزاحمی

و خمماطرات دوران جنممگ ضممربه شممان  5اطراتکممه وشممک  در تنظممین دوری / نزدیکممی از خمم
دارنممد وهکممن اسمم  در تنظممین وناسممب دوری / نزدیکممی از فرزندانشممان نیممز دارای وشممک  

گولمممدبال  باشمممند . حضمممور فیزیکمممی اوممما عمممدم حضمممور روانشمممناختی پمممدر (2661، 6)دکممم  و 
کمودکوناسمب درک  در( و ههچنین وشمک  3222، 7)باس یماجی رفتمار  وهکمن اسم  ، یما ارز
کمودکباع   کمودک بما پمدر نما اویمدی در  در فرزنمدان سمربازان جنمگ  و عمدم رابطمه وناسمب 

 را انجممام 8پممدر بخشممی از خممانواده اسمم  اومما فقممن عهلکردهممای نسممبی، شممود. در احممن وممورد
کسمانی  ومی دهد. تداوم چنین اجهاوی در طول زوان وی توانمد ونجمر بمه تنیمدگی هیجمانی در 

که بما پمدر رابطمه نزدیکمی  تمداوم در اینگونمه روابمن پمدر بما فرزنمد . (2662، و فیگلمی )جرایمدشود 
کمه بمه نوبمه خمود گیری دلبستگی ناایهن فرزند شود  توانمد جمر  ومی وهکن اس  ونجر به شک  

حمماالت هیجممانی و ، آسممیب پممذحری فرزنممد در ارتبمماا بمما پممدر تممثتیر ونفممی بگممذارد. در واقممع
که پدر از دوران جنگ با خود به هه توانمد بمه  ومی عمالوه جمر اینکمه، راه داردروانشناختی ونفی 

، تموان بما تسمریع در ایجماد آسمیب تمانوی در فرزنمدان ومی، طور وستقین به فرزندان ونتق  شود
 (.  2631، 9تثتیر بگذارد )زرا  و الونی پدر   فرزنددر ایجاد تعار  

                                           

1. O'Connor, M., & Elklit, A. 

2. Laible, D. J., Carlo, G., & Raffaelli, M. 

3. Separate. 
4. Knafo, A., & Schwartz, S. H. 

5. memories. 
6.. Dekel, R., & Goldblatt, H. 

7.. Boss. 

8. partial functions. 
9. Zerach, G., & Aloni, R. 
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گزارش بالینی یمک بمه عنموان  1( بمه توصمیف تجربمه ی ترجیم  فرزنمدان3215هیلی )، در یک 
کمه سمربازان وهکمن  2عاو  استرس زای تثخیری کمرد  در سربازان پرداخ . وی اینگونه استدالل 

کمودک جمدا از رفتمار خشمون  آویمز خمود در  3اس  در تشخیت اینکه خشون  وتناسب بما سمن
توانممد بممه جممی ویلممی نسممب  بممه  وممی دچممار وشممکالتی شمموند. احممن عممدم تهمماحز، طممول جنممگ اسمم 

کودک )اجتناب(   کمه خمود، ونجمر شمود 4یا واکنش جمیش از حمد و حهایم  جمیش از حمدتعاو  با 
کودکممان تممثتیر بگممذارد. بمما احممن وجممودهای  توانممد جممر تکاومم  سممبک وممی کممارکرد واحممد ، دلبسممتگی در 

و واهیم  روابمن جمین اعضمای خمانواده وحژگمی و شمدت ، ورزهای جین اعضمای خمانواده، خانواده
کودکان را تح  تثتیر قرار  (.2661، دهند )کوهن و ههکاران وی تثتیر ضربه به 

شدل دلن دو  سدلرسن  تو  دسی ، دهگد ا ئل اهم رسشدو نی یرد رد مدمیمس  اد دم
  سلرسن ایس تو  سی دمممیمیتدم ، PTSDاب الرد خصومًسسلرسن  ،  ن  ی دم

گذشممته بممه خمموجی اتبممات شممده اسمم  )کممارول ، 5کممانون و زوویممر، فمموی، در ادجیممات پژوهشممی 
ی (. سمربازان3211، 7؛ ویلسمون3217، 6شموارزوالد و ویکولینسمر، وحزنبمرگ، ؛ سولووون3211

کمرده جودنمد که حوادن خشون  آویمز جنمگ را کهتمری ، تجربمه  از روابمن صمهیهانه رضمای  
کماهش اجمراز و نزدیکمی، ( و روابطشان3222، داشتند )جوردن و ههکاران تعمار  ، 8جوسمیله 

، ؛ سممولووون و ههکمماران3222، و ههکمماران 9جمموردنو)شددو خشممون  جیشممتر وشممخت وممی
 بددوداددو ادد ، ( رنددسا  ی 3217 نو دد د زددی سددسنی دد د دد دم  یدد   تددو خددس ودنهسی
تعمار  ، وشمک  دار و سمطوح پماحین صمهیهی  11دوگانمههسردسرد رد تمسسرچ ، 10اثبت

1. child-rearing.

2. delayed stressor.

3. age-appropriate aggressiveness.

4. overprotectiveness.

5. Carroll, E. M., Foy, D. W., Cannon, B. J., & Zwier, G.

6. Solomon, Z., Weisenberg, M., Schwarzwald, J., & Mikulincer, M.

7. Wilson, J. P.

8. expressivity and closeness.

9. Jordan, B. K.

10. positive family models.

11. dyadic.
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بن صمهیهانه بمه وهکن اس  به تواناحی شان در تشکی  روا، چندگانه و خشون  )والدحن(
کنممد، عنمموان افممراد بممال  گولممدبال  لطهممه وارد  کممودک وهکممن ، . در نتیجممه(2661، )دکمم  و 
یافمم  هممای  اسمم  بمما بخش فرافکنممی شممده پممدرش شممناخته شممود و تجرجیممات پممدر خممود را در

کمه آنهما ومال خمودش هسمتند. احمن فرآینمدهای ناهشمیار وهکمن اسم   کنمد  کنمد و احسماس 
کنممد و وهکممن اسمم  ونجممر بممه رشممد را  1شممک  دهممی یممک خممود وجممزا کممودک وشممک   جممرای 

کمه اخمتالل پمدر را تکمرار گنمماه و ا، واننمد انمزوای اجتهماعی 2کننمد وممی عالوهمی شمود  حسماس 
گیمممری )آنکممماروو ( 3210(. روزنهمممک )3221، ؛ اوپ دن ولمممد3221، 3ومممونرو و فیشمممر، کنممماره 

کمودک  وی اظهار که سمطوح ههاننمد سمازی بسمتگی بمه رابطمه  یافم  والمدح  دارد  ن دارد و در
که رابطه نزدیکمی بما پمدر خمود داشمتند تنیمدگی کودکانی  شمدیدتر و وشمابه تمری را در های  که 

کمه نموه دلبسمتگی فرزنمد و پمدر ومی شمواهدبما توجمه بمه احمن  دادنمد. ومی خود رشد گفم    تموان 
، تواند انتقال آسمیب تمانوی را تحم  تمثتیر قمرار دهمد و بما توجمه بمه شمدت آسمیب انتقمالی وی
 افزایش یابد. پدر   فرزندعار  ت

کممه سممبک وممی پممژوهش حاضممرهای  بمما توجممه بممه یافتممه گرفمم    دلبسممتگیهای  تمموان نتیجممه 
همای  تموان بما آووزش ومی تواند آسیب تانویه را در فرزندان جانباز تح  تثتیر قرار دهد و بنماجراحن وی

در  پممدر   فرزنممدتعممار  وبتنممی جممر دلبسممتگی از انتقممال آسممیب تانویممه در فرزنممدان و درنتیجممه از 
کممممرد. بمممما احممممن وجممممود در تعهممممین دهممممی احممممن نتممممایج بایسممممتی ، فرزنممممدان جانبممممازان پیشممممگیری 

گرف . اول اینکمههاحی  وحدودی  از جانبمازان بمدون  PTSDدر احمن پمژوهش جانبمازان ، را درنظر 
PTSD  تفکیمک ، اجراحمی و عمدم تشمخیت جمر اسماس پرونمده جانبمازانهای  به عل  وحدودی
، توانمد باعم  انتقمال آسمیب شمود ومی جودند. هرچند صرو تجرجیات خشون  آویز جنگنشده 

گمری ، توانمد وتفماوت باشمد. دوم اینکمه ومی PTSDاوا احن فرآیند در جانبازان  وتغیرهمای وداخلمه 
فقممن وحممدود بممه  گیری نهونممهاقتصممادی و وضممعی  فرهنگممی )-ههچممون وضممعی  اجتهمماعی

                                           

1. separate self . 

2. replicate the disterbances of father. 
3. Ancharoff, M. R., Munroe, J. F., & Fisher, L. M. 
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کمه دلبسمتگی تحم  تمثتیر های  ب تانویمه را عمالوه جمر سمبکتوانمد آسمی ومی شهرهای خاصمی جمود( 
کنتممرل نشممده جممود. بمما توجممه بممه احممن وحممدودی ، قممرار دهممد شممود  وممی پیشممنهادها  در احممن پممژوهش 

گمری ههچمون  PTSDپژوهش وشاجهی در فرزنمدان جانبمازان دارای  کنتمرل وتغیرهمای وداخلمه  بما 
 فرهنگی انجام شود.-اقتصادی-وضعی  اجتهاعی
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