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 119-134صفحات/  95تابستان /  بیست و دوم شماره/ هفتمسال / وانانج شناختیمطالعات جامعهفصلنامه 

  *های دهاقان و شهرضاتأثیر شهادت پدر بر فرزندان)جوانان( شاهد در شهرستان

 1اصغر محمدی

 2طیبه قرمزی

 
 چكیده

ثیر عوامل أآن در خانواده است. فقدان حضور پدر تحت ت  استمرار یکی از ارکان اصلی خانواده حضور و
ر این موضوع به بررسی تأثیرات شهادت پدر افتد. با توجه اهمیت موضوع مزبومتعدد بویژه شهادت پدر اتفاق می

نفر از  492جامعه آماری پژوهش را  پردازد.های دهاقان و شهرضا می بر فرزندان)جوانان( شاهد در شهرستان
 176که حجم نمونه انتخاب شده از فرمول کوکران  های دهاقان و شهرضا تشکیل دادندفرزندان شهید شهرستان

نامه بوده و روایی آن توسط اساتید ها پرسش مطالعه پیمایش و ابزار گردآوری دادهنفر انتخاب شده است. روش 
نفر  30نامه مذکور توسط ید و به منظور پایایی در یک مطالعه مقدماتی پرسشأیدانشگاه و خبرگان در این زمینه ت

طریق آلفای کرونباخ محاسبه  از فرزندان شاهد تکمیل و با استفاده از نرم افزار تحلیل آماری ضریب پایایی آن از
های آمار  در تحلیل آماری پژوهش از شیوه د.یبرآورد گرد 87/0نمودن سؤاالت ضریب پایایی شد با همسان

و تحلیل مسیر شاخص  tهای آماری استنباطی استفاده شده است در سطح آمار توصیفی آزمون  توصیفی و آزمون
رسیدن به اهداف تحقیق در مجموع هشت فرضیه مطرح گردیده و با با نرم افزار لیزرل استفاده شده است. جهت 

نتایج حاکی از آن است  ها مورد بررسی قرار گرفت و ید فرضیهأیید و یا عدم تأیکمک نرم افزار تحلیل آماری ت
که بین فقدان پدر )شهادت( و ایجاد روحیه اعتماد به نفس و خودباوری، کمبود روابط عاطفی و کاهش امنیت 

واده و برچسب زدن مردم )دیگران( رابطه وجود دارد، همچنین بین فقدان پدر )شهادت( و مشکالت در زمینه خان
 ازدواج، نابسامانی خانواده و فرهنگی رابطه وجود ندارد.

 
 خودباوری. امنیت خانواده، برچسب زدن، فقدان پدر، شهادت، کلید واژه:

 
 
 

                                                 
 10/5/1395 تاریخ پذیرش:                   8/4/1394* تاریخ وصول: 

  ، دهاقان، ایراندانشگاه آزاد اسالمیاستادیار گروه جامعه شناسی، واحد دهاقان،  -1

 یران، دهاقان، ادانشگاه آزاد اسالمیواحد دهاقان،  کارشناس ارشد جمعیت شناسی  -2
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 لهأبیان مسمقدمه و  -1
شکست در خانواده و دگرگونی  .هادهای اصلی جامعه و در تعامل با آن استخانواده یکی از ن 
 دو والد حضور هایی که هر خانواده تواند برای نظام اجتماعی پیامدهایی داشته باشد. در آن می ساختار

فرزندان شدید است و اگر فرزندان از لحاظ روانی یا جسمی سالم  دارند روابط عاطفی میان والدین و
نوجوانان فاقد پدر در  .های انحرافی مجال ظهور نداشته باشند توان امیدوار بود که گرایش می باشند،
انگاره کمتری برخوردارند و دارای خود از اعتماد به نفس ،یابی با مشکالت بیشتری مواجه هستندهویت
رد نیاز نوجوانان مختاری موامکان خود ساختن زمینه وهای فاقد پدر در فراهم تری هستند خانوادهضعیف

ایجاد نگرش منفی در  عدم حضور پدر باعث افزایش غم و غصه در خانواده و .شوند دچار مشکل می
اهمیت شالوده و ساخت خانواده در بررسی تمایل به انحرافات بر سایر عوامل تقدم دارد  .شود فرزندان می

بیش از سایر نوجوانان  است محروم توان اشاره کرد که نوجوانی که از داشتن پدر و در این خصوص می
 باشد.  پذیری در مقابل معضالت اجتماعی میات قرار دارد و مستعد برای آسیبدر معرض انحراف

های پدری به دلیل  توان گفت با سایر محرومیت اما فلسفه شهادت در واقع معامله با خدا به نوعی می
حاضر با طرح سؤالی از جمله آیا بین فقدان پدر  ها تفاوت داشته که در پژوهش وجود معنویت در خانواده

های خانوادگی و مشکالت اقتصادی، فرهنگی و ازدواج فرزندان شهید رابطه  )شهادت( و افزایش نابسامانی
ها و یا نقاط  وجود دارد؟به کنکاش در خصوص این قشر از جامعه پرداخته و با مشکالت و محدودیت

واسطه حضور معنویت و اعتقاد به هدف شهدا موفق باشند بیشتر آشنا  هایی که توانستند به قوت و زمینه
 نماییم. شویم، و ابعاد موضوع پژوهش را از نظر فرزندان شهدا بررسی می می

هم در سنین پایین  گاه خانواده همواره برای فرزندان آنمندی از حضور پدر به عنوان تکیه بهره       
گیرد نقش  ها در فرزندان شکل می های پدر موفقیت ها و پشتیبانی و حمایتو در پرت نماید دلگرمی ایجاد می

باوری فرزندان افزایش یابد گردد تا سطح اعتماد به نفس و خود پدر و وجود انسجام در خانواده باعث می
از دست  (1367تا  1359)جنگ عراق علیه ایران هشت سال دفاع مقدسفرزندانی که پدرانشان را در 

های مختلف و های بسیار زیاد سازمانعلیرغم تالش .برند از کمبودهایی در این زمینه رنج میاند  داده
 .دهند را مورد حمایت خود قرار می های دهاقان و شهرضا در شهرستان مراکزی که چنین کودکانی

 
 اهمیت و هدف پژوهش -2
توجهی از نوجوانان و  نخست: تعداد قابل تحقیق مزبور بنا به دالیل ذیل اهمیت و ضرورت دارد:  

اند اما فقدان پدر  های مزبور اگرچه پدران آنان به مراحل باالی معنوی و رستگاری رسیده جوانان شهرستان
 سبب مشکالت اجتماعی، فرهنگی و روانی شده است.

 توان راهکارهایی در این خصوص ارائه داد. دوم: با توجه به مشکالت آنان و شناسایی مشکالت می
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ها در  دچار خطاها و لغزشمثل بسیاری از جوانان ممکن است،  یاری از فرزندان شاهدسوم: بس
 د.نخانواده و جامعه گرد
های  در بین فرزندان شاهد)مطالعه موردی: شهرستانمدها و تأثیرات فقدان پدر)شهادت(هدف کلی: پیا

 دهاقان و شهرضا(
 
 روش تحقیق -3

 نوع از لحاظ و است کمی تحقیقی شده، تحلیل و آوری جمع داده های نوع اساس بر حاضر تحقیق

تکنیک مورد استفاده در این پژوهش . است میدانی ای مطالعه آن به ورود و بررسی مورد مسأله با برخورد
پیمایش می باشد. در مطالعه میدانی، برای جمع آوری اطالعات مورد نیاز از ابزار پرسشنامه استفاده شده 

 است. 
 
 یت نمونهجامعه آماری و جمع -4
باشد. از آنجا می دهاقان و شهرضاهای   شهرستانتحقیق حاضر شامل فرزندان شاهد جامعه آماری  

ست و بر اساس آن تعدادی برای تبیین نظریات افراد مورد مطالعه استفاده شده ا« گیرینمونه»ی از شیوه که
-ای خوشه گیری دو مرحلهه نمونهنفر( که معرف جامعه آماری تشخیص داده شدند و با شیو 176)از افراد

 ای و سپس تصادفی  به عنوان نمونه انتخاب و مطالعه شده است. پس از گردآوری داده ها تجزیه و 
-ین رابطه برای آزمون فرضیات، تستانجام گردید ودر اSPSS  آماری استفاده از نرم افزار آنها باتحلیل 

در این رابطه جهت اطمینان از اعتبار الزم به مشاوره و  .های آماری متناسب با هر فرضیه بکار گرفته شد
گیری از نظرات اساتید و کارشناسان مربوطه و همچنین از آزمون آلفای کرونباخ جهت پایایی بهره

 باشد.می 7/0پرسشنامه اقدام شده است و بر اساس ضریب آلفا ضریب پایایی تمامی متغیرها باالتر از 
 

 پیشینه پژوهش  -5
شناختی مطالعه جامعه ثیر فقدان پدر بر خانواده:أ( تحقیقی تحت عنوان ت1389محمد صادق)مهدوی، 

روش تحقیق در این پژوهش از دو روش نوجوانان انجام داده است.  های اجتماعیأثیر فوت پدر بر آسیبت
که بعد از  اند های پژوهش نشان داده نتیجه: دادهبوده است. روش پیمایشی و روش اسنادی  :استفاده شده

فوت پدر ارتباط اعضای خانواده با بستگان و دوستان خانوادگی کاهش یافته است. این کاهش ارتباط 
ها مبتال  های اجتماعی که نوجوانان به آن سازد و بر مشکالت شخصیتی و آسیب خانواده را منزوی می

مقایسه احساس »را با عنوان پژوهشی (1389)نیقاشیروانی دها .(1389، )مهدوی گذارد ثیر میأشوند ت می
اده از فدر این تحقیق با است به انجام رساند.« غیر شاهد تنهایی و پرخاشگری در بین دانشجویان شاهد و
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های  نفر از دانشجویان دانشگاه شاهد با استفاده از مقیاس 360ای نسبی برروی گیری طبقهههای نمون روش
نتایج  اس پرخاشگری آیزنگ( مورد آزمون قرار گرفتند.استاندارد شده )مقیاس احساس تنهایی و مقی

بیانگر این  حاصل از تحلیل رگرسیونی ابعاد احساس تنهایی با پرخاشگری دانشجویان شاهد و غیرشاهد
درصد بر پرخاشگری  41مطلب است که بعد احساس تنهایی ناشی از ارتباط با خانواده به میزان 

است که به ازای هر واحد افزایش در  د و این مطلب گویای این امرثیر دارأدانشجویان شاهد وغیرشاهد ت
 غیر درصد به میزان پرخاشگری دانشجویان شاهد و 41میزان احساس تنهایی ناشی از ارتباط با خانواده 

درصد بر پرخاشگری  17شود. بعد احساس تنهایی ناشی از ارتباط با دوستان به میزان  شاهد مرتبط می
است که به ازای هر واحد افزایش در  ثیر دارد و این مطلب گویای این امرأو غیرشاهد ت دانشجویان شاهد

درصد به میزان پرخاشگری دانشجویان شاهد وغیر  17میزان احساس تنهایی ناشی از ارتباط با خانواده 
بر  ثرؤبررسی عوامل م»( پژوهشی را با عنوان 1385) مؤذنی . (1389 ،)شیروانیشود شاهد افزوده می

به انجام « ان، آزادگان( در همسرگزینی استان اصفهانز)شاهد، جانباعدم موفقیت فرزندان ایثارگر موفقیت و
گیری  های ایثارگران، با استفاده از روش نمونه هل خانوادهأنفر از فرزندان مت 246در این تحقیق رساندند. 

ده از پرسشنامه )پیمایشی( پستی مورد بررسی افگیری تصادفی و با است ای متناسب با حجم و نیز نمونه طبقه
گویه در یک طیف پنج قسمتی  27جهت سنجش میزان موفقیت و رضایت زناشویی برحسب  قرار گرفتند.

بعد ابراز  چهار بعد قرار گرفتند شامل: ها در )لیکرت( استفاده شده با استفاده از تحلیل عاملی این گویه
میزان شناخت و عالقه قبل از ، ل مختلفئافق زوجین بر سر مساتو، رضایت از زندگی مشترک عالقه و
س متغیر ناز میان ابعاد مذکور بعد اول و دوم بیشترین واریا ؛ابراز عالقه به اطرافیان همسرو ازدواج 

از ازدواج کمترین واریانس متغیر  قبلسازگاری زناشویی را تبیین نموده و بعد میزان شناخت و عالقه 
بل از ازدواج با قعالقه  بودن سطح شناخت وله یعنی پایینأیی را تبیین نموده است این مسسازگاری زناشو

دارد باورهای دینی و  تهای شرعی و عرفی زن و مرد قبل از ازدواج در جامعه ایران مناسبمحدودیت
داری عنیاجتماعی زوجین از جمله عوامل مهمی بودند که با سازگاری زناشویی رابطه م –منزلت اقتصادی 

ی باالتری داشته اما داشتند بطور کلی پاسخگویان مرد نسبت به پاسخگویان زن و نمرات سازگاری زناشوی
های ایثارگر و یا افراد عادی  گزینی( یعنی اینکه فرزندان ایثارگران خود را از میان خانواده)دایره همسر

داری بین داشت در ضمن تفاوت معنیثیری نأانتخاب کرده باشند در نمرات سازگاری زناشویی آنان ت
 .(1385، )مؤذنیآزادگان مشاهده نشد میزان سازگاری زناشویی فرزندان شاهد و فرزندان جانبازان و

کند که در میان  در خصوص انواع اختالالت فرزندان شاهد دانشجو بیان می (1373محمدحسین ) ،یاسیال
ا هیچ اختالل شخصیتی ندارند بلکه از عزت نفس و شوند که نه تنه فرزندان شاهد کسانی نیز یافت می

اعتماد به نفس باال برخوردار هستند. الگوهای تربیتی مناسب و پرورش یافتن فرزندان در دامن شیرزنان 
های مختلف در آنان گردیده است و لذا امروز شاهد موفقیت تحصیلی و  ساز پرورش مهارت زمینه

. سال دفاع مقدس هستیم 8فس باال و خودباوری فرزندان شاهد پذیری و داشتن اعتماد به ن ولیتؤمس
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در زمینه پیامدهای غیبت پدر در خانواده پژوهش انجام داده است.  الف ستیز (.59: 1373)الیاسی، 
اند و در آگاهی نسبت به محیط وسیع  کودکانی که در سن پیش از هفت سالگی پدر خود را از دست داده

دهند ممکن است بیشتر با سازمان درونی امور مشغول باشند  توجهی نشان میاجتماعی، محدودیت قابل 
ها در مقیاس وسیع به عبارت دیگر، من کودک به هنگاه محرومیت از پدر، متغیر قابل توجهی  تا با موقعیت

( 2005تحقیقی توسط وی، راسل و زاکالیک ). (30:1386در سبک ادراکی و یادگیری وی است )محمدی، 
آموزان دبیرستانی انجام ارتباط آن با احساس تنهایی دانش گرایی، افسردگی وان حس تعلق، درونتحت عنو

 گرایی، افسردگی از جمله عوامل مؤثر در تنهایی هستندنتایج تحقیق نشان داد که احساس تعلق، درون .شد
افزایش این  ردد.گ % باعث افزایش احساس تنهایی می55گرایی تا و افزایش اضطراب حس تعلق و درون

 .(126: 1386اندام، گردد)خوش % می42مقدار از احساس تنهایی باعث افزایش افسردگی تا میزان 
 

 
 

 دیاگرام تحقیق
 
 
 



www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 شماره بیست و دوم /هفتمشناختی جوانان/سال جامعهمطالعات  فصلنامه                           124

 

 هاتجزیه و تحلیل داده -6
 آمار توصیفی -6-1
درصد  42نفر یعنی  74نفری،  176ی دهد که در نمونهآمار توصیفی متغیر وضعیت تأهل نشان می 
 درصد نیز مرد هستند. 58نفر یعنی  102زن و 
درصد، در گروه سنی  6/50دهد که بیشترین تعداد یعنی آمار توصیفی متغیر وضعیت سن نشان می 

سال سن دارند. با توجه به  37درصد باالی  8/6سال قرار دارند. همچنین کمترین تعداد یعنی  33تا  29
سال  52/4با انحراف معیار  84/31ه لذا میانگین سن ال باز پرسیده شدؤاینکه سن پاسخگویان به صورت س

 8/6درصد متأهل و  2/93نفر یعنی  164دهد آمار توصیفی متغیر وضعیت وضعیت تأهل نشان می بود.
 درصد نیز مجرد هستند.

درصد دارای  54آمار توصیفی متغیر وضعیت تحصیالت نشان می دهد که بیشترین افراد نمونه یعنی 
باشند. در  درصد دارای تحصیالت زیر دیپلم می 8/6هستند و کمترین تعداد یعنی  تحصیالت لیسانس

باشند. با توجه به اینکه فرزندان شهید با مسایل و  درصد دارای تحصیالت دانشگاهی می 6/71مجموع 
درصد با اراده خود توانستند تحصیالت معادل لیسانس و باالتر  70مشکالتی درگیر بودند بازهم بیش از 

 داشته باشند.
 
 آمار استنباطی -7
  تحقیق هایفرضیه آزمون -7-1

 تا شده سعی و است گرفته قرار آماری استنباط تحلیل مورد تحقیق هایفرضیه آزمون قسمت این در
 .بیابیم تحقیق سؤاالت برای مناسب پاسخی تحقیق هایفرضیه رد ای قبول به توجه با

های خانوادگی در بین فرزندان شاهد  و افزایش نابسامانی ی اول: بین فقدان پدر )شهادت(فرضیه
 رابطه وجود دارد.

است.  3ها در این شاخص بیش از حد متوسط  ها، میانگین پاسخبه عبارتی با توجه به کدبندی پاسخ
 شود. های صفر و مقابل به صورت زیر نوشته میفرضیه
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 ی اولدر بررسی فرضیه t: آزمون 2جدول 

 ی اولهفرضی
 (pسطح معنی داری ) درجه آزادی tآماره  میانگین

07/3 61/1 175 109/0 

 
داری آزمون و اینکه سطح معنی tی ، با توجه به فرض نرمالیتی و با توجه به مقدار آماره2در جدول 

ت. ها بیشتر از متوسط سه نیس شود و میانگین پاسخ درصد کمتر نیست لذا فرض صفر رد نمی 5از خطای 
های خانوادگی در بین  شود. یعنی، بین فقدان پدر )شهادت( و افزایش نابسامانیپس فرضیه اول تأیید نمی

 فرزندان شاهد رابطه وجود ندارد.
ی دوم: بین فقدان پدر )شهادت( و افزایش بروز مشكالت اقتصادی در بین فرزندان شاهد فرضیه

 رابطه وجود دارد.
است.  3ها در این شاخص بیش از حد متوسط  ها، میانگین پاسخندی پاسخبه عبارتی با توجه به کدب  
 شود. های صفر و مقابل به صورت زیر نوشته میفرضیه

 
 

 ی دومدر بررسی فرضیه t: آزمون 3جدول 

 ی دومفرضیه
 (pسطح معنی داری ) درجه آزادی tآماره  میانگین

67/3 01/17 175 000/0 

 
و اینکه سطح معنی داری آزمون  tی فرض نرمالیتی و با توجه به مقدار آماره ، با توجه به3در جدول 

ها بیشتر از  شود و میانگین پاسخ درصد( کمتر است لذا فرض صفر رد می 1درصد )وحتی  5از خطای 
شود. یعنی، بین فقدان پدر )شهادت( و افزایش بروز مشکالت متوسط سه است. پس فرضیه دوم تأیید می

 در بین فرزندان شاهد رابطه وجود دارد.اقتصادی 
رابطه  ی سوم: بین فقدان پدر )شهادت( و کاهش امنیت خانواده در بین فرزندان شاهدفرضیه
 وجود دارد.

است.  3ها در این شاخص بیش از حد متوسط  ها، میانگین پاسخبه عبارتی با توجه به کدبندی پاسخ  
 شود. شته میهای صفر و مقابل به صورت زیر نوفرضیه
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 ی سومدر بررسی فرضیه t: آزمون 4جدول 

 ی سومفرضیه
 (pسطح معنی داری ) درجه آزادی tآماره  میانگین

28/3 07/5 175 000/0 

   
و اینکه سطح معنی داری  tی ، با توجه به فرض نرمالیتی و با توجه به مقدار آماره4در جدول  

ها بیشتر  شود و میانگین پاسخ رصد( کمتر است لذا فرض صفر رد مید 1درصد )وحتی  5آزمون از خطای 
شود. یعنی، بین فقدان پدر )شهادت( و کاهش امنیت از متوسط سه است. پس فرضیه سوم تأیید می

 خانواده در بین فرزندان شاهد رابطه وجود دارد.
رابطه  ن شاهدی چهارم: بین فقدان پدر )شهادت( و مشكالت فرهنگی در بین فرزندافرضیه
 وجود دارد.

است.  3ها در این شاخص بیش از حد متوسط  ها، میانگین پاسخبه عبارتی با توجه به کدبندی پاسخ
 شود. های صفر و مقابل به صورت زیر نوشته میفرضیه

 
 

 ی چهارمدر بررسی فرضیه t: آزمون 5جدول 

 ی چهارمفرضیه
 (pی )سطح معنی دار درجه آزادی tآماره  میانگین

78/2 47/3- 175 999/0 

 
و اینکه سطح معنی داری آزمون  tی ، با توجه به فرض نرمالیتی و با توجه به مقدار آماره5در جدول 

ها بیشتر از متوسط سه نیست.  شود و میانگین پاسخ درصد کمتر نیست لذا فرض صفر رد نمی 5از خطای 
در بین فرزندان  شود. یعنی، بین فقدان پدر )شهادت( و مشکالت فرهنگیپس فرضیه چهارم تأیید نمی

 شاهد رابطه وجود ندارد.
 ی پنجم: بین فقدان پدر )شهادت( و مشكالت در زمینه ازدواج در بین فرزندان شاهدفرضیه

از حد ها در این شاخص بیش  ها، میانگین پاسخبه عبارتی با توجه به کدبندی پاسخ   رابطه وجود دارد.
 شود. های صفر و مقابل به صورت زیر نوشته میاست. فرضیه 3متوسط 

 
 

 ی پنجمدر بررسی فرضیه t: آزمون 6جدول 

 ی پنجمفرضیه
 (pسطح معنی داری ) درجه آزادی tآماره  میانگین

04/3 82/0 175 708/0 
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داری آزمون و اینکه سطح معنی tی ، با توجه به فرض نرمالیتی و با توجه به مقدار آماره6در جدول 
ها بیشتر از متوسط سه نیست.  شود و میانگین پاسخ درصد کمتر نیست لذا فرض صفر رد نمی 5از خطای 

در بین فرزندان شاهد  شود. یعنی، بین فقدان پدر )شهادت( و در زمینه ازدواجپس فرضیه پنجم تأیید نمی
 رابطه وجود ندارد.

رابطه  در )شهادت( و کمبود روابط عاطفی در بین فرزندان شاهدی ششم: بین فقدان پفرضیه
 وجود دارد.

است.  3ها در این شاخص بیش از حد متوسط  ها، میانگین پاسخبه عبارتی با توجه به کدبندی پاسخ 
 شود. های صفر و مقابل به صورت زیر نوشته میفرضیه

 
 

 ی ششمدر بررسی فرضیه t: آزمون 7جدول 

 می ششفرضیه
 (pسطح معنی داری ) درجه آزادی tآماره  میانگین

97/3 28/22 175 000/0 

 
داری و اینکه سطح معنی tی ، با توجه به فرض نرمالیتی و با توجه به مقدار آماره7در جدول   

ها بیشتر  شود و میانگین پاسخ درصد( کمتر است لذا فرض صفر رد می 1درصد )حتی  5آزمون از خطای 
شود. یعنی، بین فقدان پدر )شهادت( و کمبود روابط ط سه است. پس فرضیه ششم تأیید میاز متوس
 در بین فرزندان شاهد رابطه وجود دارد. عاطفی

ی هفتم: بین فقدان پدر )شهادت( و داشتن اعتماد به نفس باال وخود باوری در بین فرضیه
  رابطه وجود دارد. فرزندان شاهد

است.  3ها در این شاخص بیش از حد متوسط  ها، میانگین پاسخدبندی پاسخبه عبارتی با توجه به ک
 شود. های صفر و مقابل به صورت زیر نوشته میفرضیه

 
 

 ی هفتمدر بررسی فرضیه t: آزمون 8جدول 

 ی هفتمفرضیه
 (pسطح معنی داری ) درجه آزادی tآماره  میانگین

29/4 49/23 175 000/0 

  
داری آزمون و اینکه سطح معنی tی وجه به فرض نرمالیتی و با توجه به مقدار آماره، با ت8در جدول  

ها بیشتر از  شود و میانگین پاسخ درصد( کمتر است لذا فرض صفر رد می 1درصد )و حتی  5از خطای 
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 شود. یعنی، بین فقدان پدر )شهادت( و داشتن اعتماد به نفسمتوسط سه است. پس فرضیه هفتم تأیید می
 باال و خود باوری در بین فرزندان شاهد رابطه وجود دارد.

ی هشتم: بین فقدان پدر )شهادت( و برچسب زدن مردم )دیگران( به فرزندان شاهد رابطه فرضیه
 وجود دارد.

است.  3ها در این شاخص بیش از حد متوسط  ها، میانگین پاسخبه عبارتی با توجه به کدبندی پاسخ 
 شود. قابل به صورت زیر نوشته میهای صفر و مفرضیه

 
 

 ی هشتمدر بررسی فرضیه t: آزمون 9جدول 

 ی هشتمفرضیه
 (pسطح معنی داری ) درجه آزادی tآماره  میانگین

20/4 23/28 175 000/0 

 
و اینکه سطح معنی داری  tی ، با توجه به فرض نرمالیتی و با توجه به مقدار آماره9در جدول  

ها  شود و میانگین پاسخ درصد( کمتر است لذا فرض صفر رد می 1درصد )و حتی  5 آزمون از خطای
شود. یعنی، بین فقدان پدر )شهادت( و برچسب زدن بیشتر از متوسط سه است. پس فرضیه هشتم تأیید می

 مردم )دیگران( به فرزندان شاهد رابطه وجود دارد.
 
 رلهای پژوهش با نرم افزار لیز تحلیل مسیر شاخص -8

 0584/0مقدار  RMSEAتوان گفت، های معادالت ساختاری در لیزرل میبر اساس نتایج مدل 
و دارای  20و درجه آزادی  32/41کمتر است و آزمون مجذور کای با مقدار  08/0بدست آمده است و از 

 066/2می باشد. همچنین نسبت مجذور کای تقسیم بر درجه آزادی، مقدار  3601/0داری سطح معنی
دهند که مدل موردنظر، هماهنگ کمتر است. معیارهای مذکور نشان می 3محاسبه شده و از مقدار بحرانی 

باشد. تناسب مدل با های پژوهش است و مدل دارای برازش مناسبی میپراش بین شاخصبا الگوی هم
 باشد.زندگی نیز مورد تأیید میای معیارهای برهای پژوهش بوسیلهشاخص

ی شدهبه یک نزدیک است. شاخص استانداردمحاسبه شده و  88/0( نیز مقدار GFIندگی )شاخص براز

کوچک است و بیانگر خطای اندک  است و نسبتاً 092/0نیز برابر  RMR ماند ریشه میانگین مجذور پس

محاسبه شده اند و به یک  86/0و  86/0نیز به ترتیب مقادیر  PGFIو  AGFIمدل می باشد. مقادیر 

 ک هستند. شاخص های مذکور نشان می دهند که مدل از برازندگی مناسبی برخوردار است.نزدی
بوده و در سطح خطای  5/0تر از بزرگ 8، و 6، 5، 3، 1های ضرایب مدل تحلیل مسیر در شاخص 

 5/0تر از مقدار کوچک 2،4،7معنی دار هستند. هرچند ضرایب مدل تحلیل مسیر در شاخص های  01/0



www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

                                                      129                                                                 تأثیر شهادت پدر بر فرزندان  ... 

 

های پژوهش به خوبی موضوع دار هستند. در مجموع شاخصمعنی 05/0کن در سطح خطای هستند لی
 تحقیق را تبیین می کنند.

از تغییرات مدل  54محاسبه شده و بیانگر این است که % 54/0ضریب تعیین مدل رگرسیونی  
 شاخص موثر در مدل معادالت ساختاری تبیین شده است. 8ی رگرسیونی بوسیله
RMESA  :شاخص  باشد.  ن شاخص , ریشه میانگین مجذورات تقریب میای RMSEA  برای

 باشد برازش ضعیفی دارند. 0,1آنها  RMSEAیا کمتر است. مدلهایی که  0,05های خوب برابر  مدل
 RMR:  شاخص ریشه ی میانگین مجذور باقی مانده ها می باشد. این مقدار در واقع تفاوت بین

در گروه نمونه و عناصر ماتریس های برآورد یا پیش بینی شده با فرض عناصر ماتریس مشاهده شده 
 درستی مدل مورد نظر است.

GFI : کند. دامنه  ها را به گونه مشترک از طریق مدل ارزیابی می ها و کوواریانس مقدار نسبی واریانس
 د.باش90/0باید برابر یا بزرگتر از  GFIباشد. مقدار  بین صفر و یک می GFIتغییرات 

AGFI:  یا همان مقدار تعدیل یافته شاخصGFI باشد. درجه آزادی میتعیین  برای 

 
 درصد تأثیر شاخص های پژوهش در موضوع تحقیق

 درصد تأثیر ضریب اثر های پژوهش تأثیر فقدان پدر بر شاخص

 52/0 13/11 (f1)نا بسامانی خانوادگی 

 38/0 14/8 (f2)مشکالت اقتصادی 

 82/0 56/17 (f3)ده کاهش امنیت خانوا

 42/0 99/8 (f4)مشکالت فرهنگی 

 60/0 85/12 (f5)مشکالت ازدواج 

 83/0 77/17 (f6)کمبود روابط عاطفی 

 38/0 14/8 (f7)اعتماد به نفس باال و خود باوری 

 72/0 42/15 (f8)برچسب زدن 
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 گیرینتیجه -9

تأثیرات فقدان پدر)شهادت( در بین فرزندان شاهد با توجه به اهمیت و ضرورت بررسی پیامدها و 
های  افزایش نابسامانیبه عنوان متغیر مستقل و فقدان پدر در این پژوهش به تحلیل و بررسی ارتباط بین 

مشکالت در زمینه ، مشکالت فرهنگی، کاهش امنیت خانواده، افزایش بروز مشکالت اقتصادی، خانوادگی
به خود باوری   ماد به نفس باال وتداشتن اع( و برچسب زدن مردم )دیگران، کمبود روابط عاطفی، ازدواج
 نتایج پژوهش حاضر به شرح زیر است:متغیرهای وابسته پرداخته شد.  عنوان

های خانوادگی در بین یعنی، بین فقدان پدر) شهادت ( و افزایش نابسامانی فرضیه اول ردشده است
 فرزندان شاهد رابطه وجود ندارد.
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شهادت( و افزایش بروز مشکالت اقتصادی در بین فقدان پدر )یه دوم تأیید شده است، یعنی  فرض
 بین فرزندان شاهد رابطه وجود دارد.

شهادت( و کاهش امنیت خانواده در بین فرزندان بین فقدان پدر)، یعنی تأیید شده استفرضیه سوم 
 شاهد رابطه وجود دارد

( و مشکالت فرهنگی در بین فرزندان شهادتفقدان پدر )فرضیه چهارم رد شده است یعنی بین 
 شاهد رابطه وجود ندارد. 

( و مشکالت در زمینه ازدواج در بین شهادتفرضیه پنجم رد شده است، یعنی بین فقدان پدر )
 فرزندان شاهد رابطه وجود ندارد.

فی در بین فرزندان فرضیه ششم  تأیید شده است، یعنی بین فقدان پدر )شهادت( و کمبود روابط عاط
 شاهد رابطه وجود دارد. 

، یعنی بین فقدان پدر )شهادت( و داشتن اعتماد به نفس باال وخود فرضیه هفتم تأیید شده است
 باوری در بین فرزندان شاهد رابطه وجود دارد.

، یعنی بین فقدان پدر )شهادت( و برچسب زدن مردم )دیگران( به شده است فرضیه هشتم تأیید
 ان شاهد رابطه وجود دارد.  فرزند

 
  پیشین تحقیقات با تحقیق مقایسه -10

های اجتماعی را بررسی کرده است و فرضیه بیشتر  تأثیرات فوت پدر بر آسیب( 1389)مهدوی
( در تحقیق خود  1389) نیقاشیروانی دها... است.  پیرامون انحرافات اجتماعی مانند اعتیاد، خودکشی و

نشجویان ه فرزندان شهید ارتباط دارد احساس تنهایی و پرخاشگری در بین داکه موضوع تا حدودی ب
ها پیرامون احساس تنهایی، احساس تنهایی ناشی از  شاهد را بررسی کرده است و فرضیهشاهد و غیر

های عاطفی در بین دانشجویان شاهد و غیرشاهد بررسی شده است. همچنین در  ارتباط با دوستان و نشانه
ها در  گر موفقیت و عدم موفقیت فرزندان ایثارگر در همسرگزینی بررسی شده و فرضیهتحقیقی دی

خصوص توافق زوجین، بعد ابراز عالقه و رضایت از زندگی مشترک و میزان شناخت و عالقه قبل از 
 باشد. ازدواج می

که هیچکدام از  توان به این موضوع اشاره کرد در مقایسه با تحقیقات داخلی، در پژوهش حاضر می      
تحقیقات داخلی قبلی جامعیت پژوهش حاضر را نداشته و تنها در یک بعد به بررسی پرداخته است. در 

توان به این نکته اشاره کرد که موضوع حاضر تنها تحقیقی است که تنها به فرزندان شاهد پرداخته  اینجا می
برخورد جامعه با آنان جستجو کرده است.  و در ابعاد مختلف اقتصادی، عاطفی، فرهنگی، ازدواج و نحوه

سال دفاع مقدس گذشته است اما جا دارد که تحقیقاتی  8های طوالنی از شهادت شهدای  هر چند که سال
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تر به صورت نظرسنجی از فرزندان به منظور شناخت مشکالت  در این خصوص با گستردگی و ابعاد بزرگ
ایی نقاط قابل بهبود در زندگی فرزندان و تالش در جهت و ابعاد زندگی فرزندان شکل گیرد و با شناس

شد. مثالً در همین تحقیق  بهبود آن قدمی هر چند کوچک برای ادای دین نسبت به شهیدان برداشته می
شود. چرا پس از  نقاط کوری مانند تحصیالت کمتر از دیپلم و یا بیکاری در حد چشمگیر مشاهده می

دن کشور از شرایط سخت آن زمان هنوز فرزند شهیدی بیکار یا با گذشت سالیان از جنگ و خارج ش
گویند  تحصیالت پایین داشته باشیم!؟ شاید این تحقیق تلنگوری هر چند کوچک برای کسانی باشد که می

ایم! شاید با انتشار نتایج بدست آمده و اطالع عموم از وضعیت  هر کاری بود برای فرزندان شهدا انجام داده
های همیشگی فرزندان  هایی که برچسب ضعیت تحصیلی نظرشان تا حدودی نسبت به حرفشغلی و و

 شهدا است خط بطالن کشیده شود.
 

 مقایسه تحقیق با مبانی نظری  -11
بر اساس نظر غالب فرزندان شاهد که بیشتر در ایام نوروز و در روزهای ازدواج بیشتر فقدان پدر را   

شود که هیچ نیازی  اند این نکته خاطرنشان می ه فرزند خود به یاد پدر افتادهاند و یا با مشاهد احساس کرده
نیرومندتر از نیاز به حمایت پدر نیست و همواره این احساس در نظر پاسخگویان وجود دارد که نیازمند 

دانستند. از طرفی این موضوع دقیقاً با نظر  های زندگی می پدری بودند و وجود ایشان را جزء ضرورت
گوید در دوران کودکی هیچ نیازی نیرومندتر از نیاز به حمایت پدر نیست و کودک از اوان  فروید که می

 کودکی نیازمند است تا اطمینان یابد که دارای پدری است که او را از هر گونه خطری محفوظ دارد.
و شخصیتی همچنین با نظر بیشتر فرزندان شهدا با شهادت پدر برخی موارد دچار اختالل روحی 

های در ساخت  اند و این در حالی است که از نظر ژان سوتر و لوچیونی با غیبت والدین بازتاب شده
ثباتی، ناباوری و  شخصیت کودکان و نحوه ارتباط آنان با دنیای خارج داردد و احساس عدم امنیت، بی

ص شرایط و احساسی که به پدر کند. بنابر نظر فرزندان شاهد در خصو اعتمادی در آنان بیشتر ظهور می بی
 اند با دو نظریه باال بیشتر نزدیک است. داشته

 

 پیشنهادات تحقیق-12
بر اساس نتایج تحقیق و اظهار نظر فرزندان در خصوص انتظار فرزندا ن شهید از جامعه پیشنهادات  

 گردد. زیر ارائه می
ه موفقیت آنها به دلیل حمایت سازمان هایی مانند اینک نظر به اینکه همواره فرزندان شاهد از برچسب

اند انتظار می رود که این حساسیت ها کمتر شود تا باعث رنج آنها  بنیاد شهید از آنان بوده است رنج برده
 نشود.  
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با توجه به نتایج فرضیه و احساس اعتماد به نفس باال در فرزندان شهید و وجود روحیه اعتقادی 
 ارائه خدمت به جامعه ایجاد گردد. زمینه فعالیت های بیشتری برای

زم است نوع نگرش جامعه نسبت ها و وجود مشکالت عاطفی در فرزندان ال با توجه به نتایج فرضیه
ها تغییر یابد تا احساس ناامیدی و یاس کمتر بروز کند زیرا که فرزندان سایه پدر را بر خود معادل به آن

توانند در تمام  های دیگر می که سازمان بنیاد شهید یا سازمان رود اند. همچنین انتظار می همه چیز دانسته
ها از جمله عاطفی، اقتصادی و امنیت خانواده بستر مناسب برای آنان ایجاد نمایند تا شاید بخشی از  زمینه

 تر شود. این احساس کم رنگ
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