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تأثیر شهادت پدر بر فرزندان(جوانان) شاهد در شهرستانهای دهاقان و شهرضا

*
1

اصغر محمدی

2

طیبه قرمزی
چكیده
یکی از ارکان اصلی خانواده حضور و استمرار آن در خانواده است .فقدان حضور پدر تحت تأثیر عوامل
متعدد بویژه شهادت پدر اتفاق میافتد .با توجه اهمیت موضوع مزبور این موضوع به بررسی تأثیرات شهادت پدر
بر فرزندان(جوانان) شاهد در شهرستانهای دهاقان و شهرضا میپردازد .جامعه آماری پژوهش را  492نفر از
فرزندان شهید شهرستانهای دهاقان و شهرضا تشکیل دادند که حجم نمونه انتخاب شده از فرمول کوکران 176
نفر انتخاب شده است .روش مطالعه پیمایش و ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه بوده و روایی آن توسط اساتید
دانشگاه و خبرگان در این زمینه تأیید و به منظور پایایی در یک مطالعه مقدماتی پرسشنامه مذکور توسط  30نفر
از فرزندان شاهد تکمیل و با استفاده از نرم افزار تحلیل آماری ضریب پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ محاسبه
شد با همساننمودن سؤاالت ضریب پایایی  0/87برآورد گردید .در تحلیل آماری پژوهش از شیوههای آمار
توصیفی و آزمونهای آماری استنباطی استفاده شده است در سطح آمار توصیفی آزمون  tو تحلیل مسیر شاخص
با نرم افزار لیزرل استفاده شده است .جهت رسیدن به اهداف تحقیق در مجموع هشت فرضیه مطرح گردیده و با
کمک نرم افزار تحلیل آماری تأیید و یا عدم تأیید فرضیهها مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حاکی از آن است
که بین فقدان پدر (شهادت) و ایجاد روحیه اعتماد به نفس و خودباوری ،کمبود روابط عاطفی و کاهش امنیت
خانواده و برچسب زدن مردم (دیگران) رابطه وجود دارد ،همچنین بین فقدان پدر (شهادت) و مشکالت در زمینه
ازدواج ،نابسامانی خانواده و فرهنگی رابطه وجود ندارد.
کلید واژه :فقدان پدر ،شهادت ،امنیت خانواده ،برچسب زدن ،خودباوری.

* تاریخ وصول1394/4/8 :

تاریخ پذیرش1395/5/10 :

 -1استادیار گروه جامعه شناسی ،واحد دهاقان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،دهاقان ،ایران
 -2کارشناس ارشد جمعیت شناسی واحد دهاقان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،دهاقان ،ایران
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 -1مقدمه و بیان مسأله
خانواده یکی از نهادهای اصلی جامعه و در تعامل با آن است .شکست در خانواده و دگرگونی
ساختار آن میتواند برای نظام اجتماعی پیامدهایی داشته باشد .در خانوادههایی که هر دو والد حضور
دارند روابط عاطفی میان والدین و فرزندان شدید است و اگر فرزندان از لحاظ روانی یا جسمی سالم
باشند ،میتوان امیدوار بود که گرایشهای انحرافی مجال ظهور نداشته باشند .نوجوانان فاقد پدر در
هویتیابی با مشکالت بیشتری مواجه هستند ،از اعتماد به نفس کمتری برخوردارند و دارای خودانگاره
ضعیفتری هستند خانوادههای فاقد پدر در فراهمساختن زمینه و امکان خودمختاری مورد نیاز نوجوانان
دچار مشکل میشوند .عدم حضور پدر باعث افزایش غم و غصه در خانواده و ایجاد نگرش منفی در
فرزندان میشود .اهمیت شالوده و ساخت خانواده در بررسی تمایل به انحرافات بر سایر عوامل تقدم دارد
و در این خصوص میتوان اشاره کرد که نوجوانی که از داشتن پدر محروم است بیش از سایر نوجوانان
در معرض انحرافات قرار دارد و مستعد برای آسیبپذیری در مقابل معضالت اجتماعی میباشد.
اما فلسفه شهادت در واقع معامله با خدا به نوعی میتوان گفت با سایر محرومیتهای پدری به دلیل
وجود معنویت در خانوادهها تفاوت داشته که در پژوهش حاضر با طرح سؤالی از جمله آیا بین فقدان پدر
(شهادت) و افزایش نابسامانیهای خانوادگی و مشکالت اقتصادی ،فرهنگی و ازدواج فرزندان شهید رابطه
وجود دارد؟به کنکاش در خصوص این قشر از جامعه پرداخته و با مشکالت و محدودیتها و یا نقاط
قوت و زمینههایی که توانستند به واسطه حضور معنویت و اعتقاد به هدف شهدا موفق باشند بیشتر آشنا
میشویم ،و ابعاد موضوع پژوهش را از نظر فرزندان شهدا بررسی مینماییم.
بهرهمندی از حضور پدر به عنوان تکیهگاه خانواده همواره برای فرزندان آن هم در سنین پایین
دلگرمی ایجاد مینماید و در پرتو حمایتها و پشتیبانیهای پدر موفقیتها در فرزندان شکل میگیرد نقش
پدر و وجود انسجام در خانواده باعث میگردد تا سطح اعتماد به نفس و خودباوری فرزندان افزایش یابد
فرزندانی که پدرانشان را در هشت سال دفاع مقدس(جنگ عراق علیه ایران  1359تا  )1367از دست
دادهاند از کمبودهایی در این زمینه رنج میبرند .علیرغم تالشهای بسیار زیاد سازمانهای مختلف و
مراکزی که چنین کودکانی در شهرستانهای دهاقان و شهرضا را مورد حمایت خود قرار میدهند.
 -2اهمیت و هدف پژوهش
تحقیق مزبور بنا به دالیل ذیل اهمیت و ضرورت دارد :نخست :تعداد قابل توجهی از نوجوانان و
جوانان شهرستانهای مزبور اگرچه پدران آنان به مراحل باالی معنوی و رستگاری رسیدهاند اما فقدان پدر
سبب مشکالت اجتماعی ،فرهنگی و روانی شده است.
دوم :با توجه به مشکالت آنان و شناسایی مشکالت میتوان راهکارهایی در این خصوص ارائه داد.
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سوم :بسیاری از فرزندان شاهد مثل بسیاری از جوانان ممکن است ،دچار خطاها و لغزشها در
خانواده و جامعه گردند.
هدف کلی :پیامدها و تأثیرات فقدان پدر(شهادت)در بین فرزندان شاهد(مطالعه موردی :شهرستانهای
دهاقان و شهرضا)
 -3روش تحقیق
تحقیق حاضر بر اساس نوع داده های جمع آوری و تحلیل شده ،تحقیقی کمی است و از لحاظ نوع
برخورد با مسأله مورد بررسی و ورود به آن مطالعه ای میدانی است .تکنیک مورد استفاده در این پژوهش
پیمایش می باشد .در مطالعه میدانی ،برای جمع آوری اطالعات مورد نیاز از ابزار پرسشنامه استفاده شده
است.
 -4جامعه آماری و جمعیت نمونه
جامعه آماری تحقیق حاضر شامل فرزندان شاهد شهرستان های دهاقان و شهرضا میباشد .از آنجا
که از شیوهی «نمونهگیری» برای تبیین نظریات افراد مورد مطالعه استفاده شده است و بر اساس آن تعدادی

از افراد( 176نفر) که معرف جامعه آماری تشخیص داده شدند و با شیوه نمونهگیری دو مرحلهای خوشه -
ای و سپس تصادفی به عنوان نمونه انتخاب و مطالعه شده است .پس از گردآوری داده ها تجزیه و
تحلیل آنها با استفاده از نرم افزار آماری  SPSSانجام گردید ودر این رابطه برای آزمون فرضیات ،تست-
های آماری متناسب با هر فرضیه بکار گرفته شد .در این رابطه جهت اطمینان از اعتبار الزم به مشاوره و

بهره گیری از نظرات اساتید و کارشناسان مربوطه و همچنین از آزمون آلفای کرونباخ جهت پایایی
پرسشنامه اقدام شده است و بر اساس ضریب آلفا ضریب پایایی تمامی متغیرها باالتر از  0/7میباشد.
 -5پیشینه پژوهش
مهدوی ،محمد صادق( )1389تحقیقی تحت عنوان تأثیر فقدان پدر بر خانواده :مطالعه جامعهشناختی
تأثیر فوت پدر بر آسیبهای اجتماعی نوجوانان انجام داده است .روش تحقیق در این پژوهش از دو روش
استفاده شده :روش اسنادی و روش پیمایشی بوده است .نتیجه :دادههای پژوهش نشان دادهاند که بعد از
فوت پدر ارتباط اعضای خانواده با بستگان و دوستان خانوادگی کاهش یافته است .این کاهش ارتباط
خانواده را منزوی میسازد و بر مشکالت شخصیتی و آسیبهای اجتماعی که نوجوانان به آنها مبتال
میشوند تأثیر میگذارد (مهدوی .)1389 ،شیروانی دهاقانی()1389پژوهشی را با عنوان «مقایسه احساس
تنهایی و پرخاشگری در بین دانشجویان شاهد و غیر شاهد» به انجام رساند .در این تحقیق با استفاده از
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روشهای نمونهگیری طبقهای نسبی برروی  360نفر از دانشجویان دانشگاه شاهد با استفاده از مقیاسهای
استاندارد شده (مقیاس احساس تنهایی و مقیاس پرخاشگری آیزنگ) مورد آزمون قرار گرفتند .نتایج
حاصل از تحلیل رگرسیونی ابعاد احساس تنهایی با پرخاشگری دانشجویان شاهد و غیرشاهد بیانگر این
مطلب است که بعد احساس تنهایی ناشی از ارتباط با خانواده به میزان  41درصد بر پرخاشگری
دانشجویان شاهد وغیرشاهد تأثیر دارد و این مطلب گویای این امر است که به ازای هر واحد افزایش در
میزان احساس تنهایی ناشی از ارتباط با خانواده  41درصد به میزان پرخاشگری دانشجویان شاهد و غیر
شاهد مرتبط میشود .بعد احساس تنهایی ناشی از ارتباط با دوستان به میزان  17درصد بر پرخاشگری
دانشجویان شاهد و غیرشاهد تأثیر دارد و این مطلب گویای این امر است که به ازای هر واحد افزایش در
میزان احساس تنهایی ناشی از ارتباط با خانواده  17درصد به میزان پرخاشگری دانشجویان شاهد وغیر
شاهد افزوده میشود(شیروانی .)1389 ،مؤذنی ( )1385پژوهشی را با عنوان «بررسی عوامل مؤثر بر
موفقیت و عدم موفقیت فرزندان ایثارگر(شاهد ،جانبازان ،آزادگان) در همسرگزینی استان اصفهان» به انجام
رساندند .در این تحقیق  246نفر از فرزندان متأهل خانوادههای ایثارگران ،با استفاده از روش نمونهگیری
طبقهای متناسب با حجم و نیز نمونهگیری تصادفی و با استفاده از پرسشنامه (پیمایشی) پستی مورد بررسی
قرار گرفتند .جهت سنجش میزان موفقیت و رضایت زناشویی برحسب  27گویه در یک طیف پنج قسمتی
(لیکرت) استفاده شده با استفاده از تحلیل عاملی این گویهها در چهار بعد قرار گرفتند شامل :بعد ابراز
عالقه و رضایت از زندگی مشترک ،توافق زوجین بر سر مسائل مختلف ،میزان شناخت و عالقه قبل از
ازدواج و ابراز عالقه به اطرافیان همسر؛ از میان ابعاد مذکور بعد اول و دوم بیشترین واریانس متغیر
سازگاری زناشویی را تبیین نموده و بعد میزان شناخت و عالقه قبل از ازدواج کمترین واریانس متغیر
سازگاری زناشویی را تبیین نموده است این مسأله یعنی پایینبودن سطح شناخت و عالقه قبل از ازدواج با
محدودیتهای شرعی و عرفی زن و مرد قبل از ازدواج در جامعه ایران مناسبت دارد باورهای دینی و

منزلت اقتصادی – اجتماعی زوجین از جمله عوامل مهمی بودند که با سازگاری زناشویی رابطه معنیداری
داشتند بطور کلی پاسخگویان مرد نسبت به پاسخگویان زن و نمرات سازگاری زناشویی باالتری داشته اما
(دایره همسرگزینی) یعنی اینکه فرزندان ایثارگران خود را از میان خانوادههای ایثارگر و یا افراد عادی
انتخاب کرده باشند در نمرات سازگاری زناشویی آنان تأثیری نداشت در ضمن تفاوت معنیداری بین
میزان سازگاری زناشویی فرزندان شاهد و فرزندان جانبازان و آزادگان مشاهده نشد(مؤذنی.)1385 ،
الیاسی ،محمدحسین ( )1373در خصوص انواع اختالالت فرزندان شاهد دانشجو بیان میکند که در میان
فرزندان شاهد کسانی نیز یافت میشوند که نه تنها هیچ اختالل شخصیتی ندارند بلکه از عزت نفس و
اعتماد به نفس باال برخوردار هستند .الگوهای تربیتی مناسب و پرورش یافتن فرزندان در دامن شیرزنان
زمینهساز پرورش مهارتهای مختلف در آنان گردیده است و لذا امروز شاهد موفقیت تحصیلی و
مسؤولیتپذیری و داشتن اعتماد به نفس باال و خودباوری فرزندان شاهد  8سال دفاع مقدس هستیم.
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(الیاسی .)59 :1373 ،الف ستیز در زمینه پیامدهای غیبت پدر در خانواده پژوهش انجام داده است.
کودکانی که در سن پیش از هفت سالگی پدر خود را از دست دادهاند و در آگاهی نسبت به محیط وسیع
اجتماعی ،محدودیت قابل توجهی نشان میدهند ممکن است بیشتر با سازمان درونی امور مشغول باشند
تا با موقعیتها در مقیاس وسیع به عبارت دیگر ،من کودک به هنگاه محرومیت از پدر ،متغیر قابل توجهی
در سبک ادراکی و یادگیری وی است (محمدی .)30:1386 ،تحقیقی توسط وی ،راسل و زاکالیک ()2005
تحت عنوان حس تعلق ،درونگرایی ،افسردگی و ارتباط آن با احساس تنهایی دانشآموزان دبیرستانی انجام
شد .نتایج تحقیق نشان داد که احساس تعلق ،درونگرایی ،افسردگی از جمله عوامل مؤثر در تنهایی هستند
و افزایش اضطراب حس تعلق و درونگرایی تا  %55باعث افزایش احساس تنهایی میگردد .افزایش این
مقدار از احساس تنهایی باعث افزایش افسردگی تا میزان  %42میگردد(خوشاندام.)126 :1386 ،

دیاگرام تحقیق
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 -6تجزیه و تحلیل دادهها
 -1-6آمار توصیفی
آمار توصیفی متغیر وضعیت تأهل نشان میدهد که در نمونهی  176نفری 74 ،نفر یعنی  42درصد
زن و  102نفر یعنی  58درصد نیز مرد هستند.
آمار توصیفی متغیر وضعیت سن نشان میدهد که بیشترین تعداد یعنی  50/6درصد ،در گروه سنی
 29تا  33سال قرار دارند .همچنین کمترین تعداد یعنی  6/8درصد باالی  37سال سن دارند .با توجه به
اینکه سن پاسخگویان به صورت سؤال باز پرسیده شده لذا میانگین سن  31/84با انحراف معیار  4/52سال
بود .آمار توصیفی متغیر وضعیت وضعیت تأهل نشان میدهد  164نفر یعنی  93/2درصد متأهل و 6/8
درصد نیز مجرد هستند.
آمار توصیفی متغیر وضعیت تحصیالت نشان می دهد که بیشترین افراد نمونه یعنی  54درصد دارای
تحصیالت لیسانس هستند و کمترین تعداد یعنی  6/8درصد دارای تحصیالت زیر دیپلم میباشند .در
مجموع  71/6درصد دارای تحصیالت دانشگاهی میباشند .با توجه به اینکه فرزندان شهید با مسایل و
مشکالتی درگیر بودند بازهم بیش از  70درصد با اراده خود توانستند تحصیالت معادل لیسانس و باالتر
داشته باشند.
 -7آمار استنباطی
 -1-7آزمون فرضیههای تحقیق
در این قسمت آزمون فرضیههای تحقیق مورد تحلیل استنباط آماری قرار گرفته است و سعی شده تا
با توجه به قبول یا رد فرضیههای تحقیق پاسخی مناسب برای سؤاالت تحقیق بیابیم.
فرضیهی اول :بین فقدان پدر (شهادت) و افزایش نابسامانیهای خانوادگی در بین فرزندان شاهد
رابطه وجود دارد.
به عبارتی با توجه به کدبندی پاسخها ،میانگین پاسخها در این شاخص بیش از حد متوسط  3است.
فرضیههای صفر و مقابل به صورت زیر نوشته میشود.
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جدول  :2آزمون  tدر بررسی فرضیهی اول
فرضیهی اول

میانگین

آماره t

درجه آزادی

سطح معنی داری ()p

3/07

1/61

175

0/109

در جدول  ،2با توجه به فرض نرمالیتی و با توجه به مقدار آمارهی  tو اینکه سطح معنیداری آزمون
از خطای  5درصد کمتر نیست لذا فرض صفر رد نمیشود و میانگین پاسخها بیشتر از متوسط سه نیست.
پس فرضیه اول تأیید نمیشود .یعنی ،بین فقدان پدر (شهادت) و افزایش نابسامانیهای خانوادگی در بین
فرزندان شاهد رابطه وجود ندارد.
فرضیه ی دوم :بین فقدان پدر (شهادت) و افزایش بروز مشكالت اقتصادی در بین فرزندان شاهد
رابطه وجود دارد.
به عبارتی با توجه به کدبندی پاسخها ،میانگین پاسخها در این شاخص بیش از حد متوسط  3است.
فرضیههای صفر و مقابل به صورت زیر نوشته میشود.
جدول  :3آزمون  tدر بررسی فرضیهی دوم
فرضیهی دوم

میانگین

آماره t

درجه آزادی

سطح معنی داری ()p

3/67

17/01

175

0/000

در جدول  ،3با توجه به فرض نرمالیتی و با توجه به مقدار آمارهی  tو اینکه سطح معنی داری آزمون
از خطای  5درصد (وحتی  1درصد) کمتر است لذا فرض صفر رد میشود و میانگین پاسخها بیشتر از
متوسط سه است .پس فرضیه دوم تأیید میشود .یعنی ،بین فقدان پدر (شهادت) و افزایش بروز مشکالت
اقتصادی در بین فرزندان شاهد رابطه وجود دارد.
فرضیه ی سوم :بین فقدان پدر (شهادت) و کاهش امنیت خانواده در بین فرزندان شاهد رابطه
وجود دارد.
به عبارتی با توجه به کدبندی پاسخها ،میانگین پاسخها در این شاخص بیش از حد متوسط  3است.
فرضیههای صفر و مقابل به صورت زیر نوشته میشود.
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جدول  :4آزمون  tدر بررسی فرضیهی سوم
فرضیهی سوم

میانگین

آماره t

درجه آزادی

سطح معنی داری ()p

3/28

5/07

175

0/000

در جدول  ،4با توجه به فرض نرمالیتی و با توجه به مقدار آمارهی  tو اینکه سطح معنی داری
آزمون از خطای  5درصد (وحتی  1درصد) کمتر است لذا فرض صفر رد میشود و میانگین پاسخها بیشتر
از متوسط سه است .پس فرضیه سوم تأیید میشود .یعنی ،بین فقدان پدر (شهادت) و کاهش امنیت
خانواده در بین فرزندان شاهد رابطه وجود دارد.
فرضیه ی چهارم :بین فقدان پدر (شهادت) و مشكالت فرهنگی در بین فرزندان شاهد رابطه
وجود دارد.
به عبارتی با توجه به کدبندی پاسخها ،میانگین پاسخها در این شاخص بیش از حد متوسط  3است.
فرضیههای صفر و مقابل به صورت زیر نوشته میشود.
جدول  :5آزمون  tدر بررسی فرضیهی چهارم
فرضیهی چهارم

میانگین

آماره t

درجه آزادی

سطح معنی داری ()p

2/78

-3/47

175

0/999

در جدول  ،5با توجه به فرض نرمالیتی و با توجه به مقدار آمارهی  tو اینکه سطح معنی داری آزمون
از خطای  5درصد کمتر نیست لذا فرض صفر رد نمیشود و میانگین پاسخها بیشتر از متوسط سه نیست.
پس فرضیه چهارم تأیید نمیشود .یعنی ،بین فقدان پدر (شهادت) و مشکالت فرهنگی در بین فرزندان
شاهد رابطه وجود ندارد.
فرضیه ی پنجم :بین فقدان پدر (شهادت) و مشكالت در زمینه ازدواج در بین فرزندان شاهد
رابطه وجود دارد .به عبارتی با توجه به کدبندی پاسخها ،میانگین پاسخها در این شاخص بیش از حد
متوسط  3است .فرضیههای صفر و مقابل به صورت زیر نوشته میشود.
جدول  :6آزمون  tدر بررسی فرضیهی پنجم
فرضیهی پنجم

میانگین

آماره t

درجه آزادی

سطح معنی داری ()p

3/04

0/82

175

0/708
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در جدول  ،6با توجه به فرض نرمالیتی و با توجه به مقدار آمارهی  tو اینکه سطح معنیداری آزمون
از خطای  5درصد کمتر نیست لذا فرض صفر رد نمیشود و میانگین پاسخها بیشتر از متوسط سه نیست.
پس فرضیه پنجم تأیید نمیشود .یعنی ،بین فقدان پدر (شهادت) و در زمینه ازدواج در بین فرزندان شاهد
رابطه وجود ندارد.
فرضیهی ششم :بین فقدان پدر (شهادت) و کمبود روابط عاطفی در بین فرزندان شاهد رابطه
وجود دارد.
به عبارتی با توجه به کدبندی پاسخها ،میانگین پاسخها در این شاخص بیش از حد متوسط  3است.
فرضیههای صفر و مقابل به صورت زیر نوشته میشود.
جدول  :7آزمون  tدر بررسی فرضیهی ششم
فرضیهی ششم

میانگین

آماره t

درجه آزادی

سطح معنی داری ()p

3/97

22/28

175

0/000

در جدول  ،7با توجه به فرض نرمالیتی و با توجه به مقدار آمارهی  tو اینکه سطح معنیداری
آزمون از خطای  5درصد (حتی  1درصد) کمتر است لذا فرض صفر رد میشود و میانگین پاسخها بیشتر
از متوسط سه است .پس فرضیه ششم تأیید میشود .یعنی ،بین فقدان پدر (شهادت) و کمبود روابط
عاطفی در بین فرزندان شاهد رابطه وجود دارد.
فرضیه ی هفتم :بین فقدان پدر (شهادت) و داشتن اعتماد به نفس باال وخود باوری در بین
فرزندان شاهد رابطه وجود دارد.
به عبارتی با توجه به کدبندی پاسخها ،میانگین پاسخها در این شاخص بیش از حد متوسط  3است.
فرضیههای صفر و مقابل به صورت زیر نوشته میشود.
جدول  :8آزمون  tدر بررسی فرضیهی هفتم
فرضیهی هفتم

میانگین

آماره t

درجه آزادی

سطح معنی داری ()p

4/29

23/49

175

0/000

در جدول  ،8با توجه به فرض نرمالیتی و با توجه به مقدار آمارهی  tو اینکه سطح معنیداری آزمون
از خطای  5درصد (و حتی  1درصد) کمتر است لذا فرض صفر رد میشود و میانگین پاسخها بیشتر از
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متوسط سه است .پس فرضیه هفتم تأیید میشود .یعنی ،بین فقدان پدر (شهادت) و داشتن اعتماد به نفس
باال و خود باوری در بین فرزندان شاهد رابطه وجود دارد.
فرضیه ی هشتم :بین فقدان پدر (شهادت) و برچسب زدن مردم (دیگران) به فرزندان شاهد رابطه
وجود دارد.
به عبارتی با توجه به کدبندی پاسخها ،میانگین پاسخها در این شاخص بیش از حد متوسط  3است.
فرضیههای صفر و مقابل به صورت زیر نوشته میشود.
جدول  :9آزمون  tدر بررسی فرضیهی هشتم
فرضیهی هشتم

میانگین

آماره t

درجه آزادی

سطح معنی داری ()p

4/20

28/23

175

0/000

در جدول  ،9با توجه به فرض نرمالیتی و با توجه به مقدار آمارهی  tو اینکه سطح معنی داری
آزمون از خطای  5درصد (و حتی  1درصد) کمتر است لذا فرض صفر رد میشود و میانگین پاسخها
بیشتر از متوسط سه است .پس فرضیه هشتم تأیید میشود .یعنی ،بین فقدان پدر (شهادت) و برچسب زدن
مردم (دیگران) به فرزندان شاهد رابطه وجود دارد.
 -8تحلیل مسیر شاخصهای پژوهش با نرم افزار لیزرل
بر اساس نتایج مدلهای معادالت ساختاری در لیزرل میتوان گفت RMSEA ،مقدار 0/0584
بدست آمده است و از  0/08کمتر است و آزمون مجذور کای با مقدار  41/32و درجه آزادی  20و دارای
سطح معنیداری  0/3601می باشد .همچنین نسبت مجذور کای تقسیم بر درجه آزادی ،مقدار 2/066
محاسبه شده و از مقدار بحرانی  3کمتر است .معیارهای مذکور نشان میدهند که مدل موردنظر ،هماهنگ
با الگوی همپراش بین شاخصهای پژوهش است و مدل دارای برازش مناسبی میباشد .تناسب مدل با
شاخصهای پژوهش بوسیلهی معیارهای برازندگی نیز مورد تأیید میباشد.
شاخص برازندگی ( )GFIنیز مقدار  0/88محاسبه شده و به یک نزدیک است .شاخص استانداردشدهی
ریشه میانگین مجذور پسماند  RMRنیز برابر  0/092است و نسبتاً کوچک است و بیانگر خطای اندک
مدل می باشد .مقادیر  AGFIو  PGFIنیز به ترتیب مقادیر  0/86و  0/86محاسبه شده اند و به یک
نزدیک هستند .شاخص های مذکور نشان می دهند که مدل از برازندگی مناسبی برخوردار است.
ضرایب مدل تحلیل مسیر در شاخصهای  ،6 ،5 ،3 ،1و  8بزرگتر از  0/5بوده و در سطح خطای
 0/01معنی دار هستند .هرچند ضرایب مدل تحلیل مسیر در شاخص های  2،4،7کوچکتر از مقدار 0/5
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هستند لیکن در سطح خطای  0/05معنیدار هستند .در مجموع شاخصهای پژوهش به خوبی موضوع
تحقیق را تبیین می کنند.
ضریب تعیین مدل رگرسیونی  0/54محاسبه شده و بیانگر این است که  54%از تغییرات مدل
رگرسیونی بوسیلهی  8شاخص موثر در مدل معادالت ساختاری تبیین شده است.
 :RMESAاین شاخص  ,ریشه میانگین مجذورات تقریب میباشد .شاخص  RMSEAبرای
مدلهای خوب برابر  0,05یا کمتر است .مدلهایی که  RMSEAآنها  0,1باشد برازش ضعیفی دارند.
 : RMRشاخص ریشه ی میانگین مجذور باقی مانده ها می باشد .این مقدار در واقع تفاوت بین
عناصر ماتریس مشاهده شده در گروه نمونه و عناصر ماتریس های برآورد یا پیش بینی شده با فرض
درستی مدل مورد نظر است.
 :GFIمقدار نسبی واریانسها و کوواریانسها را به گونه مشترک از طریق مدل ارزیابی میکند .دامنه
تغییرات  GFIبین صفر و یک میباشد .مقدار  GFIباید برابر یا بزرگتر از 0/90باشد.
 :AGFIیا همان مقدار تعدیل یافته شاخص  GFIبرای تعیین درجه آزادی میباشد.
درصد تأثیر شاخص های پژوهش در موضوع تحقیق
تأثیر فقدان پدر بر شاخصهای پژوهش

ضریب اثر

درصد تأثیر

نا بسامانی خانوادگی )(f1

0/52

11/13

مشکالت اقتصادی )(f2

0/38

8/14

کاهش امنیت خانواده )(f3

0/82

17/56

مشکالت فرهنگی )(f4

0/42

8/99

مشکالت ازدواج )(f5

0/60

12/85

کمبود روابط عاطفی )(f6

0/83

17/77

اعتماد به نفس باال و خود باوری )(f7

0/38

8/14

برچسب زدن )(f8

0/72

15/42
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 -9نتیجهگیری
با توجه به اهمیت و ضرورت بررسی پیامدها و تأثیرات فقدان پدر(شهادت) در بین فرزندان شاهد
در این پژوهش به تحلیل و بررسی ارتباط بین فقدان پدر به عنوان متغیر مستقل و افزایش نابسامانیهای
خانوادگی ،افزایش بروز مشکالت اقتصادی ،کاهش امنیت خانواده ،مشکالت فرهنگی ،مشکالت در زمینه
ازدواج ،کمبود روابط عاطفی ،برچسب زدن مردم (دیگران) و داشتن اعتماد به نفس باال و خود باوری به
عنوان متغیرهای وابسته پرداخته شد .نتایج پژوهش حاضر به شرح زیر است:
فرضیه اول ردشده است یعنی ،بین فقدان پدر( شهادت ) و افزایش نابسامانیهای خانوادگی در بین
فرزندان شاهد رابطه وجود ندارد.
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فرضیه دوم تأیید شده است ،یعنی بین فقدان پدر (شهادت) و افزایش بروز مشکالت اقتصادی در
بین فرزندان شاهد رابطه وجود دارد.
فرضیه سوم تأیید شده است ،یعنی بین فقدان پدر(شهادت) و کاهش امنیت خانواده در بین فرزندان
شاهد رابطه وجود دارد
فرضیه چهارم رد شده است یعنی بین فقدان پدر (شهادت) و مشکالت فرهنگی در بین فرزندان
شاهد رابطه وجود ندارد.
فرضیه پنجم رد شده است ،یعنی بین فقدان پدر (شهادت) و مشکالت در زمینه ازدواج در بین
فرزندان شاهد رابطه وجود ندارد.
فرضیه ششم تأیید شده است ،یعنی بین فقدان پدر (شهادت) و کمبود روابط عاطفی در بین فرزندان
شاهد رابطه وجود دارد.
فرضیه هفتم تأیید شده است ،یعنی بین فقدان پدر (شهادت) و داشتن اعتماد به نفس باال وخود
باوری در بین فرزندان شاهد رابطه وجود دارد.
فرضیه هشتم تأیید شده است ،یعنی بین فقدان پدر (شهادت) و برچسب زدن مردم (دیگران) به
فرزندان شاهد رابطه وجود دارد.
 -10مقایسه تحقیق با تحقیقات پیشین
مهدوی( )1389تأثیرات فوت پدر بر آسیبهای اجتماعی را بررسی کرده است و فرضیه بیشتر
پیرامون انحرافات اجتماعی مانند اعتیاد ،خودکشی و  ...است .شیروانی دهاقانی ( )1389در تحقیق خود
که موضوع تا حدودی به فرزندان شهید ارتباط دارد احساس تنهایی و پرخاشگری در بین دانشجویان
شاهد و غیرشاهد را بررسی کرده است و فرضیهها پیرامون احساس تنهایی ،احساس تنهایی ناشی از
ارتباط با دوستان و نشانههای عاطفی در بین دانشجویان شاهد و غیرشاهد بررسی شده است .همچنین در
تحقیقی دیگر موفقیت و عدم موفقیت فرزندان ایثارگر در همسرگزینی بررسی شده و فرضیهها در
خصوص توافق زوجین ،بعد ابراز عالقه و رضایت از زندگی مشترک و میزان شناخت و عالقه قبل از
ازدواج میباشد.
در مقایسه با تحقیقات داخلی ،در پژوهش حاضر میتوان به این موضوع اشاره کرد که هیچکدام از
تحقیقات داخلی قبلی جامعیت پژوهش حاضر را نداشته و تنها در یک بعد به بررسی پرداخته است .در
اینجا می توان به این نکته اشاره کرد که موضوع حاضر تنها تحقیقی است که تنها به فرزندان شاهد پرداخته
و در ابعاد مختلف اقتصادی ،عاطفی ،فرهنگی ،ازدواج و نحوه برخورد جامعه با آنان جستجو کرده است.
هر چند که سالهای طوالنی از شهادت شهدای  8سال دفاع مقدس گذشته است اما جا دارد که تحقیقاتی
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در این خصوص با گستردگی و ابعاد بزرگتر به صورت نظرسنجی از فرزندان به منظور شناخت مشکالت
و ابعاد زندگی فرزندان شکل گیرد و با شناسایی نقاط قابل بهبود در زندگی فرزندان و تالش در جهت
بهبود آن قدمی هر چند کوچک برای ادای دین نسبت به شهیدان برداشته میشد .مثالً در همین تحقیق
نقاط کوری مانند تحصیالت کمتر از دیپلم و یا بیکاری در حد چشمگیر مشاهده میشود .چرا پس از
گذشت سالیان از جنگ و خارج شدن کشور از شرایط سخت آن زمان هنوز فرزند شهیدی بیکار یا با
تحصیالت پایین داشته باشیم!؟ شاید این تحقیق تلنگوری هر چند کوچک برای کسانی باشد که میگویند
هر کاری بود برای فرزندان شهدا انجام دادهایم! شاید با انتشار نتایج بدست آمده و اطالع عموم از وضعیت
شغلی و وضعیت تحصیلی نظرشان تا حدودی نسبت به حرفهایی که برچسبهای همیشگی فرزندان
شهدا است خط بطالن کشیده شود.
 -11مقایسه تحقیق با مبانی نظری
بر اساس نظر غالب فرزندان شاهد که بیشتر در ایام نوروز و در روزهای ازدواج بیشتر فقدان پدر را
احساس کردهاند و یا با مشاهده فرزند خود به یاد پدر افتادهاند این نکته خاطرنشان میشود که هیچ نیازی
نیرومندتر از نیاز به حمایت پدر نیست و همواره این احساس در نظر پاسخگویان وجود دارد که نیازمند
پدری بودند و وجود ایشان را جزء ضرورتهای زندگی میدانستند .از طرفی این موضوع دقیقاً با نظر
فروید که می گوید در دوران کودکی هیچ نیازی نیرومندتر از نیاز به حمایت پدر نیست و کودک از اوان
کودکی نیازمند است تا اطمینان یابد که دارای پدری است که او را از هر گونه خطری محفوظ دارد.
همچنین با نظر بیشتر فرزندان شهدا با شهادت پدر برخی موارد دچار اختالل روحی و شخصیتی
شدهاند و این در حالی است که از نظر ژان سوتر و لوچیونی با غیبت والدین بازتابهای در ساخت
شخصیت کودکان و نحوه ارتباط آنان با دنیای خارج داردد و احساس عدم امنیت ،بیثباتی ،ناباوری و
بیاعتمادی در آنان بیشتر ظهور میکند .بنابر نظر فرزندان شاهد در خصوص شرایط و احساسی که به پدر
داشتهاند با دو نظریه باال بیشتر نزدیک است.
-12پیشنهادات تحقیق
بر اساس نتایج تحقیق و اظهار نظر فرزندان در خصوص انتظار فرزندا ن شهید از جامعه پیشنهادات
زیر ارائه میگردد.
نظر به اینکه همواره فرزندان شاهد از برچسبهایی مانند اینکه موفقیت آنها به دلیل حمایت سازمان
بنیاد شهید از آنان بوده است رنج بردهاند انتظار می رود که این حساسیت ها کمتر شود تا باعث رنج آنها
نشود.
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با توجه به نتایج فرضیه و احساس اعتماد به نفس باال در فرزندان شهید و وجود روحیه اعتقادی
زمینه فعالیت های بیشتری برای ارائه خدمت به جامعه ایجاد گردد.
با توجه به نتایج فرضیهها و وجود مشکالت عاطفی در فرزندان الزم است نوع نگرش جامعه نسبت
به آنها تغییر یابد تا احساس ناامیدی و یاس کمتر بروز کند زیرا که فرزندان سایه پدر را بر خود معادل
همه چیز دانستهاند .همچنین انتظار میرود که سازمان بنیاد شهید یا سازمانهای دیگر میتوانند در تمام
زمینه ها از جمله عاطفی ،اقتصادی و امنیت خانواده بستر مناسب برای آنان ایجاد نمایند تا شاید بخشی از
این احساس کم رنگتر شود.
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