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  بدون ناپدري استان اصفهان و هاي شهداي با اي عملكرد خانواده در خانواده بررسي مقايسه

 :نويسندگان

   دكتر محمدحسن محمدي، مهندس شاهد محمدي، مهندس محمدرضا ممبيني، مهندس هاجر محمدي و دكتر وحيده محمدي

  مقدمه

 با رژيم شاهنشاهي بوده و در طـول انقـالب   مبارزه قراوالن يشنقش تاريخي، اقتصادي و جغرافيايي، از پ استان اصفهان، عالوه بر

ي سياسـي، اجتمـاعي    اداره مؤثر در هاي بزرگ و ي پرورش انسان ايران و قبل از آن، داراي سابقه اسالمي و نظام جمهوري اسالمي

  .  و مذهبي كشور بوده است

هاي جنگ در  هاي فراوان تداركاتي و پشتيباني به جبهه زام كاروانانقالب و نظام و اع اقبال جوانان و مردم اين استان در حمايت از

هـزار  23استان اصفهان بـا تقـديم   .  هاي عزت و منزلت مردم اين استان قلمداد نمود     توان از نشانه     سال دفاع مقدس را مي     8دوران  

هـاي دفـاع و مقاومـت     جي در طول سالي داوطلب بسي صد هزار رزمنده   و چند ) 1( هزار جانباز    45 آزاده و    500هزار و   3شهيد و   

  . آفريني كرده و شگفتي آفريده است ناپذير مردم سلحشور ايران در برابر تجاوز عراق به جمهوري اسالمي ايران نقش خستگي

باورهـا و عقايـد خـود بـاز      اندازي به حـريم  جريان هشت سال دفاع مقدس، در يك نبرد اعتقادي، دشمن را از دست ملت ايران در

  .شدن و انقالب را از خطر نابودي رهانيد پاره شت و كشور را از پارهدا
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كـه امـام بـزرگ مـا، بـر       شهيدان ما، اين بزرگان قلمرو عشق و معرفت با ساييدن سر برآستان ربوبي، كاري كردند كارستان؛ چنـان    

  . داشتن چنين امتي مباهات كرد

عيار يك كشور عليه كشور ديگر بود كه در زمين، دريا و هوا و بـا    تمامتجاوز عراق به جمهوري اسالمي، اگرچه در ظاهر، يك جنگ     

مـردم   هـاي  ماهيت امر، تجاوز به يك انقالب مردمي با محتواي عقيدتي بود كـه نـزد تـوده    ؛ اما، در اميد به پيروزي سريع آغاز شد

انقالب اسـالمي ضـربه خـورده      نيروهايي كه ازي اصالت داشت و در ميان مسلمانان از حقانيت و محبوبيت برخوردار بود؛ لذا، همه

  ).2( ي آن بيم داشتند، در اين تجاوز سهيم بوده و به متجاوز كمك كردند بودند يا از توسعه

تواند منشأ لطمات بزرگي هم باشد كه هدايت و كنتـرل آن نيازمنـد فيوضـات                  دانيم كه انجام كارهاي سترگ، مي       از سوي ديگر مي   

توانـد   تقديم تعداد زيادي شهيد، مي. هاست ها به ارزش بندي آن ي جامعه و باورهاي عميق ديني مردم و پاي          هالهي، رهبري حكيمان  

توجه بـه خـانواده و عملكـرد        . هاي جدي قراردهد    هاي بسياري را در معرض آسيب       بارآورد و خانواده    مشكالت اجتماعي فراواني را به    

ي اين نوشتار بوده اسـت و بـا توجـه بـه               هاي فاقد ناپدري انگيزه     ي آن با خانواده     يسههاي شهداي واجد ناپدري و مقا       آن در خانواده  

عنوان زيربناي جامعه، در اين تحقيق اهميت تام دارد، با شرح مختـصري در    عنوان يك مفهوم ارزشي و خانواده به          كه شهادت به    اين

  :گيريم مي اين دو مقوله، بحث اصلي را پي

اهللا عليه وآله وسـلم و    كه در متون اسالمي و سخنان پيامبر اكرم صلي باشد ارزشمند و مقدس اسالم مي م مفهوم شهادت از مفاهي

ي جنـگ بـر او    السالم وقتـي كـه عرصـه      چه امام حسين عليه     السالم از فضيلت آن بسيار گفته شده است؛ چنان          ي اطهار عليهم    ائمه

را ستايش كرد و فرمود من ياراني در اين جهان فاني بهتر از ياران خود  آنانتر شد در شب عاشورا اصحاب خود را فراخواند و  تنگ
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؛ بنـابراين، قهرمانـان   )3(ي شما قهرمان هـستيد  دهم؛ يعني همه يعني من شما را بر ياران پدرم و سپاه بدر ترجيح مي سراغ ندارم؛

در برابر متجـاوزين بـه مملكـت، از حقـوق ملـت دفـاع       السالم  راه امام حسين عليه واقعي ملت ايران شهدايي هستند كه با انتخاب

وجـودي شـهدا، برقـراري امنيـت در      هـاي  يكـي از اثـر  .  باشد ي آنان در اذهان ملت زنده و پاينده مي امروز ياد و خاطره اند و نموده

عـواملي اسـت كـه در باورهـاي         دانند و همين امر يكي از         هاي ايراني استمرار قوام خود را مديون آنان مي          باشد و خانواده    جامعه مي 

  .كند هاي اجتماعي و خانوادگي نقش ايفا مي عميق مردم ريشه دارد و در كنترل آسيب

شـدن   هاي متفاوتي بر عهده دارد و مكان اصـلي تربيـت و اجتمـاعي    عنوان نخستين واحد اجتماعي، وظايف و كاركرد        خانواده نيز به  

تر در فـضاي خـانواده اسـت كـه      طور واضح به.  است گيري كنش و تعامالت بين فردي ها و شكل ها، هنجار ها، يادگيري ارزش انسان

اسـاس   گيرد و افراد بـر  آموزند و الگوي روابط و قواعد كنش متقابل در آن شكل مي افراد چگونگي برقراري ارتباط با سايرين را مي

 به تابعيت از نظرات خـاص فـرد صـاحب اقتـدار باشـد و                پرواضح است زماني كه خانواده ملزم     .  دهند  آن روابط خويش را سامان مي     

زندگي خـانوادگي   ي خصوصي خانواده تجربه نكرده باشد، در ساالري را در حوزه روابط دوسويه مبتني بر اصل برابرنگري و شايسته

ذيرش قواعـد دموكراتيـك   ي اجتماعي نيز مستعد پ در عرصه ي مبدأ بوده و ي خويش، متأثر از الگوي روابط حاكم بر خانواده آينده

ي  ناپـذير، رابطـه   گـزين  جـاي  عنوان تنها واحد شود؛ چرا كه خانواده به نخواهد بود و همواره تسليم و تابع فرامين صاحب قدرت مي

ريـزي عوامـل      سازي و پي    طوري كه تغييرات و تحوالت در جامعه به زمينه          هاي اجتماعي برقرار ساخته، به      تنگاتنگي با جامعه و نهاد    

توان گفت كه بشر از زماني كـه          هاي آن، مي    داري بنيان   در اهميت تشكيل خانواده و حفظ و نگه       .  )4(تغيير در خانواده، بستگي دارد    

  .انسان او تشكيل خانواده و توليد نسل بوده است ي حيات ي ادامه خلق شد اجتماعي بود و الزمه
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.  تجديـد قـوا   هـا و  هـا و نگرانـي   زندان و مكاني امن براي رفع خـستگي استراحت، زندگي و پرورش فر خانواده جايگاهي است براي

تـوان    خانواده اگرچه يك اجتماع كوچك است؛ ولي از خصوصياتي برخوردار است كه در هيچ جاي اين جهـان هماننـد آن را نمـي                       

ـ  نيز خانواده داراي اهميت فراوان است و همه از نظر اسالم.  )5(يافت .  داراي وظـايفي هـستند   ه يكـديگر ي اعضاي خانواده نسبت ب

از نظر اسالم گرايش بـه ازدواج تنهـا بـراي    . اهللا عليه و آله و سلم براي تشكيل خانواده اهميت زيادي قايل هستند       پيامبر اكرم صلي  

   . )6(باالتراز شهوت، پايه ازدواج و تشكيل خانواده است و آن مودت و رحمت است  ست؛ بلكه پيوندينيهاي جنسي  نياز

چـه   بخشد و در اسالم نيز بر احترام زن تأكيد شده است؛ چنـان   زن، محور اصلي كانون خانواده است و وجود او به خانواده قوام مي 

ايـران نيـز خـانواده داراي     چنين در قانون اساسي جمهوري اسالمي هم.  )7(داشتن زنان از اخالق پيامبران است  فرمايد دوست مي

اصل دهـم ايـن قـانون     .  ترين نهاد اجتماعي و انساني از آن ياد شده است           ترين و اصلي    عنوان مهم   ت و به  جايگاه و اهميت خاصي اس    

هـاي مربوطـه در    ريـزي  مقرارت و برنامه ي قوانين و ي اسالمي است، همه جا كه خانواده واحد بنيادي جامعه از آن: قرار است بدين

باشـد   ي حقوق و اخالق اسـالمي مـي    آن و استواري روابط خانوادگي بر پايهجهت آسان كردن تشكيل خانواده، پاسداري از قداست  

شود كه پدر و مـادر بـراي          اي متصور مي    آيد، خانواده   ميان مي   گاه سخن از خانواده به      ي ادبي و فرهنگي ايرانيان، هر       در پيشينه .  )8(

مهـر و عاطفـه را بـراي اعـضاي خـانواده مهيـا        پـر ورزنـد و محيطـي    هيچ كوششي دريغ نمـي  وري فرزندان خود از پيشرفت و بهره

شود خانواده، متشكل از پدر، مـادر و فرزنـد يـا     گفته مي آورند و در تعريف آن وجود مي اي را به پيوسته هم ي به نمايند و خانواده مي

  )9(آورد وجود مي اي را به پيوسته هم فرزندان است كه يك واحد به
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 –ايـن افـراد   .  گذشـته اسـت   خـود  هاي فعال، دلـسوز و از  دادن نيرو دست از ها،  ناشي از جنگخانوادگي يكي از معضالت اجتماعي

هاي آنان موقعيت پدري در خانواده اسـت كـه در             يكي از موقعيت  . كنند  آفريني مي   هاي مختلف نقش     در موقعيت  -چون سايرين   هم

ار اسـت؛ امـا بـا فقـدان ايـشان، محـيط خـانواده مختـل         برخورد زمان حضورشان در خانواده، محيط خانوادگي از عملكرد مناسبي

عنـوان   كـه شـهادت، بـه    زماني. دور از انتظار نيست  گردد تا جايي كه وقوع و بروز بسياري از مشكالت اجتماعي، تربيتي و فردي                 مي

به فـداكاري پـدر و      دن  نمايد، اعضاي خانواده ضمن ارج نها       يك امر ارزشي و مذهبي، امكان ايفاي مستقيم نقش را از پدر سلب مي             

ي مادر، پدر بزرگ يا ساير اوليـاي خـانواده    عهده كنند و اين مسؤوليت به هاي ارزشي در خود، كمبود او را احساس مي بنيان تقويت

تـا  هاي گذشـته   هاي تربيتي و پرورشي والدين از زمان      هاي امروز اعضاي خانواده، بازتاب رفتار       رسد رفتار   به نظر مي  .  گردد  محول مي 

گـردد و در   پاشـيدگي و تزلـزل مـي     هـم   پدر، خانواده دچـار از  شناسان معتقدند كه با فقدان شناسان و جامعه روان.  باشد امروز مي

  :قرار زير باشد تواند به ها وجود دارد؛ اين اختالالت مي هايي امكان وقوع انواع انحراف چنين خانواده

  اختالل در رشد احساسات و عواطف

   وضعيت اقتصادياختالل در

 امور تربيتي اختالل در

 كفايتي در فرزندان احساس بي

 دادن حامي دست احساس از
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دادن پـدر، در واقـع    دسـت  بـا از  شود؛ زيرا، پدر، خصوصاً باعث بروز ناتواني در سازش و تطابق فرزند با شرايط محيطي مي فقدان

هاي مناسـب بـراي حـل ايـن مـشكل، پـذيرش و        حل يكي از راه.  )10(دهد دست مي سازي خود را از  گيري و مدل    فرزند الگوي ياد  

ناپـدري وارد محـيط    عنـوان  موافقت همسر شهيد با ازدواج مجدد و قبول و پذيرش فرد جديد از سوي اعضاي خانواده است كه بـه 

بنـابراين،  .  )11(نبال داشته باشدد آمدهايي را به تواند براي فرزندان پي     آورد و مي    وجود مي   شود و شرايط جديدي را به       خانوادگي مي 

تـري همـراه باشـد تـا از بـروز اشـكال در سـالمت خـانواده          مجدد، با دقت و حـساسيت بـيش   الزم است انتخاب همسر در ازدواج

بـر ايـن اسـاس،      . تواند بر بهبود عملكرد خانواده تأثير مثبـت بگـذارد           آهنگي و تناسب شرايط ناپدري مي       هم.  )12(گيري شود   پيش

ي آن منجـر   فرزندان داشته باشد كه نتيجه  در 1شوند چارچوبي را رعايت كنند تا اثر تربيتي و عملكردي مناسب ين موظف ميوالد

 هايي كـه در فراينـد زنـدگي    مطالعه بر روي محيط خانواده.  )13(هاي فردي و اجتماعي افراد خواهد شد  گيري از انحراف به پيش

  هـــــــــاي ز اولويـــــــــتانـــــــــد ا هـــــــــاي اجتمـــــــــاعي شـــــــــده   دچـــــــــار آســـــــــيب 

 ي كاري بـراي مـديران و   سازي محتواي برنامه از انجام اين نوع مطالعات در واقع آماده هدف.  شود تحقيقات اجتماعي محسوب مي

از سـوي  .  باشند يا از ميـزان خطـا در اجـرا بكاهنـد     تري داشته شده وثوق بيش باشد تا با انجام خدمات ارايه ريزان جامعه مي برنامه

خـانواده مركـز    پذير نيست؛ زيرا، بار حوادث اجتماعي بر خانواده، امكان بدون توجه به آثار زيان جانبه در كشور، ي همه سعهديگر، تو

  :باشند در معارف اسالمي دو گروه مورد عنايت خاص مي.  ي جامعه است توليد و تربيت نيروي فعال آينده

  شهدا .1

                                                 
جا خانواده  كه در اين -  براي كل آن پديده مناسب و مثبت باشد و به تداوم و بقاي آن پديده،ي اجتماعي شود كه نتايج و آثار يك پديده كردي گفته مي  به كار،عملكرد مناسب.  1

  . باشد كمك نمايد و آن نتايج قابل قبول -است
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  اَيتام .2

توجه به اَيتام   .  ها برخوردارند   ها، از برترين ارزش     ها و برطرف كردن بدي      خداوند و دفاع از خوبي    خاطر ايثار جان خود در راه         شهدا به 

ها گرديده    دولتي در كشور    هاي دولتي و غير     ها وارگان   خانه  ها و وزارت    هاي آنان نيز در جوامع بشري، باعث احداث سازمان          و رفع نياز  

بنابراين، .  باشد السالم مي اهللا عليه و آله و سلم و امامان عليهم د عنايت پيامبر اكرم صلينيز توجه به يتيم بسيار مور در اسالم.  است

ي ما فرزندان معظم شـهدا، تنهـا قـشري     از نظر اجتماعي در جامعه.  الهي است كار براي اين دو گروه از لحاظ معنوي موجب قرب

ي سازمان بنيـاد شـهيد و امـور ايثـارگران               شده  ها از وظايف تعريف     نباشند و توجه به آ      هاي اين دو گروه مي      هستند كه واجد ارزش   

سـازد كـه  پـس از         تواند در تشويق يا اصالح كاركرد اين ارگان مفيد باشد؛ زيـرا، سـازمان را قـادر مـي                    نتايج اين تحقيق، مي   .  است

ي عـاطفي و فقـدان پـدر در محـيط     بـا هـدف رفـع نيازهـا     ي تشويق همسران شهدا را به ازدواج مجدد كه ها، نتيجه گذشت سال

عنـوان شـاخص مهمـي در         را در عملكرد خانواده به      گرفت، مورد بررسي و ارزيابي قرار دهد و اثر آن           ي فرزندان شهدا صورت     خانواده

ع هـاي اجتمـاعي بـا نـو     هـا و آسـيب   ناهنجاري توان به ارتباط از جمله ضرورت انجام اين تحقيق، مي.  رشد و تربيت فرزند، بسنجد

  . ها اشاره نمود عملكرد خانواده

هاي اصـلي مـديران و        ها و دغدغه    ي جوامع بشري قابل مشاهده است و يكي از نگراني           هاي اجتماعي در همه     روي  ها و كج    ناهنجاري

سـيل،   ونمترقبـه چـ   هاي غيـر  ها معموالً متعاقب حوادث طبيعي، اتفاق اين نابساماني.  باشد ميهاي اجتماعي  مسؤولين اجرايي نهاد

هـاي   ناهنجـاري : شـود  انساني به سه گـروه تقـسيم مـي    هاي مشهور در جوامع ناهنجاري.  نمايد زلزله و حوادثي چون جنگ رخ مي

ي عملكـرد خـانواده مـشخص     گانه ها را بر حول عناصر ده نتايج اين مطالعه، سطح عملكرد خانواده     .  )14(انتظامي، مردمي و اخالقي   

ريـزان نهـاد      كاران و مديران اجرايي و برنامـه        اندر  هاي خانواده براي دست     ساختن نقاط ضعف و قوت عملكرد     خواهد نمود و با آشكار      
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هـاي ناهنجـار موضـوعي قابـل          نمايد؛ زيرا، براي اصالح رفتـار       ها را مشخص مي     هنجار بودن جزئيات عملكرد     اجتماعي، هنجار يا نابه   

هـا   اصـالح رفتـار   توان به ريزي براي اصالح عملكرد، مي  عملكرد خانواده و برنامه سطحبيني است؛ به عبارت ديگر، با آگاهي از پيش

هايي كه نتايج اين تحقيق بر آنان تعمـيم    براي خانوادهگيرانه پيش عنوان راه حلي در فرد و محيط خانواده اميدوار بود يا حداقل به

هاي مربوط، نسبت به اصـالح عملكـرد    لين دلسوز بنياد و ساير نهادريزان و مسؤو باشد تا مديران، برنامه قابل طرح مي شود داده مي

  .  تر انجام دهند بينانه مناسب و واقع در نقاط ضعيف و ارتقاي نقاط قوت اقدام

هاي فردي و اجتمـاعي فرزنـدان شـاهد     ناپدري به محيط خانواده، آيا تفاوتي در رفتار اكنون اين سؤال مهم مطرح است كه با ورود

مشابه كه فاقدناپدري هستند تفـاوتي وجـود دارد؟    ها در مقايسه با گروه ده است؟ و عملكرد خانواده در اين گروه از خانوادهبروز كر

ها و عملكرد خانواده در دو گروه مورد بررسي تعيـين   وضعيت رفتار موضوع، نقش ناپدري را در اين مقاله تالش دارد با بررسي اين

  .  و مشخص نمايد

  روش تحقيق

ي آمـاري ايـن پـژوهش،     باشـد جامعـه   مي  و متغير مورد بررسي در آن، عملكرد خانواده  است اي مقايسه علّي از نوعپژوهش حاضر 

كـه   هـاي شـهدايي   كه همسر شـهيد ازدواج نكـرده اسـت، دوم خـانواده     هاي شهدايي اول خانواده : باشد  ي آماري مي    شامل دو جامعه  

روشي بوده اسـت و در دو مرحلـه انجـام شـده      گيري در اين مطالعه دو روش نمونه. رده استك همسر شهيد اقدام به ازدواج مجدد

ي ميانگين يك     ي اين مطالعه، بر اساس فرمول مقايسه        حجم نمونه . اي و روش دوم تصادفي ساده بوده است         روش اول، خوشه  .  است



__________________________________________________________________________________________  

9 

 خانواده تعيـين گرديـد كـه در مجمـوع حجـم             120دري؛   خانواده و درگروه با ناپ     134صفت در دو گروه، در گروه بدون ناپدري،         

  .  خانواده است254نمونه برابر با 

هــاي   شــامل متغيــر اول پرســشنامه اي دو قــسمتي اســتفاده شــد كــه قــسمت آوري اطالعــات، از پرســشنامه منظــور جمــع بــه

تعـداد   بـه  ي عملكرد محيط خانواده هگان10هاي   مربوط به مؤلفهسؤاالتي قسمت دوم شاملباشد و  مي )اي زمينه(شناختي جمعيت

باشد و در ايـران نيـز     تهيه شده و داراي اعتبار جهاني مي2000در سال اين پرسشنامه توسط موس.  باشد تخصصي مي  سؤال90

وي كارگرفته شده است، از جمله قضا هاي مختلف به همكاران هيأت علمي در دانشگاه باشد و توسط داراي اعتبار علمي و پاياني مي

ي جداگانه بـا الفـاي كرنبـاخ     مطالعه  در دو1386 و 1385و محمدي و همكاران  )22% (95  با الفاي كرنباخ1384مهرابي  و

  :قراردهد باشد، مورد بررسي هايي را كه شامل موارد زير مي اين ابزار قادر است مؤلفه.  )23(و)21(را گزارش كرده اند% 95و % 83

   يكديگر در محيط خانوادهي همبستگي و حمايت از مؤلفه .1

  ي بيان افكار و احساسات در محيط خانواده مؤلفه .2

  خانواده ي وجود اختالف و درگيري در محيط مؤلفه .3

  طلبي و خودباوري در محيط خانواده ي استقالل مؤلفه .4

  ي علمي در محيط خانواده ي تمايل به پيشرفت و توسعه مؤلفه. 5

  محيط خانواده ري امور فكري و فرهنگي د مؤلفه. 6

  هاي تفريحي و سرگرمي در محيط خانواده ي برنامه مؤلفه. 7
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  ي اعتقادات مذهبي و اخالقيات در محيط خانواده مؤلفه. 8

  در خانواده ي وجود نظم و قانون مؤلفه. 9

  ي كنترل و تبعيت از قانون در خانواده مؤلفه. 10

هــاي  ي متغيــر جهــت مقايــسه.  د تجزيــه وتحليــل قــرار گرفتــه اســتمــور SPSS ابــزار آمــاري آمــده، بــا دســت اطالعــات بــه

چنين بـراي   هم.  استفاده شده است  و ضريب همبستگي پيرسون Chi- square ياt هاي در دو گروه از آزمون شناختي جمعيت

 ي زيـر منحنـي قابـل    ج حاصلهميزان اطمينان از نتاي.  كاربرده شد به) تي(ي ميانگين  گانه، آزمون مقايسه 10هاي  ي مؤلفه مقايسه

  . است  براي اين مطالعه در نظر گرفته شده05/0باشد كه آلفاي   مي %95قبول 

  نتايج و بحث

دهد كه حـداقل سـن     نشان مي ناپدري وضعيت سني واحدهاي مورد پژوهش هاي بدون هاي فردي و خانوادگي در خانواده ويژگي

تحميلي گذشـته اسـت،     سال كه از جنگ17از  كند پس است كه مشخص مي سال 47 سال و ميانگين 62حداكثر  سال و 32

 سـال بـا   49 تـا  40گـروه سـني    تـرين تعـداد در   و بيش ميانگين سني متوسطي از نظر طول عمر دارند هاي مورد پژوهش، واحد

) 6/17(و تنهـا   يي هستندراهنما داراي سوادي از ابتدايي تا) درصد5/55(تر همسران شهدا  باشد و بيش  درصد مي7/56فراواني 

زمـاني كـه    حداقل مدت.  هستند درصد داراي سواد عالي (4/8) چنين تعداد كمي نيز هم.  اند بهره ها از نعمت سواد بي درصد از آن

و ايـن بـدين   .  باشـد  مي  سال2/9 سال و ميانگين اين مدت 30 سال و حداكثر 1است  گذرانده مشترك را همسر با شهيد زندگي

   اند با شهدا زندگي مشترك داشته باشند داشته از ده سال توفيق تر ت كه همسران شهدا بطور متوسط كممعني اس
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نفـر   3و در مجمـوع ميـانگين تعـداد فرزنـدان در ايـن گـروه       ) درصـد  5/87(باشند فرزند مي 3 تا 1ها داراي  تر اين خانواده بيش

 سـال بـوده اسـت و    2/9مـشترك بـا شـهيد كـه      زنـدگي  زمـان  ين مدتباشد اين يافته بدين معني است كه با توجه به ميانگ مي

 چنين بـا  اند و هم آورده را به دنيا مي  سال يك فرزند3طور متوسط هر   به كرد كه توان چنين استنباط مي چنين تعداد فرزند هم

التر از اكنون بوده است، اين با مراتب  كه نرخ رشد جمعيت به1360ي  ي قبل؛ يعني، دهه دو دهه عنايت به نرخ رشد جمعيت در

همكـاران   هـاي شـهدا توسـط محمـدي و     استان خوزسـتان در ارتبـاط بـا خـانواده     در اي كه مطالعه. باشد موضوع قابل توجيه مي

فرزنـد   و بقيـه از تعـداد   انـد  فرزند بـوده  3داراي  هاي شهدا خانواده  درصد از22دهد كه تنها  است نشان مي شده انجام) 1385(

 ؛ ولي ايـن )15(  باالتر بوده است ي آماري تعداد فرزند درآن جامعه دهد كه برخوردار بوده اند و نشان مي)  فرزند10تا  (تري بيش

 10تنهـا  .  قابل توجيه اسـت  تري بر نرخ جمعيت دارد، كنترل بيش فرزند در استان اصفهان، با عنايت به عناصر فرهنگي كه تعداد

مـشغول بـه امـر خانـه داري و كـار در      % 90و  خـارج از منـزل هـستند    وه مـشغول بـه كـار   از همسران شهدا در ايـن گـر   درصد

دريـغ   هاي بـي  چنين حمايت هم امور خانواده و ي و اداره رسد كه قبول مسؤوليت ناپدري فرزندان شهدا مي نظر به. باشند مي منزل

عدم اشتغال بـه كـار خـارج از منـزل ايـن گـروه        يل احتماليها، از جمله دال بنياد شهيد و امور ايثارگران استان اصفهان از خانواده

  .  باشد مي

و )  درصـد 9/87(انـد   ايران به شهادت رسيده تر شهدا، در زمان جنگ تحميلي عراق عليه دهد كه بيش ها نشان مي يافته چنين هم

نـشدني، از دسـت رفـتن      جبـران هـاي  معنوي شهادت در راه خداوند؛ يكي از خـسارت  هاي است كه جداي از ارزش اين بدين معنا

ي زمـاني   ترين فراواني شهدا در اين برهـه  وقوع پيوست كه بيش     دالوران و مردان بزرگي است كه در طول ساليان جنگ تحميلي به           

داشـتند همراهـي    با همسران آنان بـه ميزانـي كـه همـسران انتظـار      هاي پدري شهيد درصد خانواده 6/46 چنين هم.  بوده است
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ها همراهي داشته يـا تـا حـدودي انتظـارات همـسران شـهدا را از نظـر                      درصد خانواده  4/53و اين بدين مفهوم است كه       اند    نكرده

آن، نيـاز بـه همـدلي و     و فشارهاي روحي و رواني متعاقب بديهي است كه در هنگام بروز حوادث ناگوار.  اند همراهي برآورده نموده

تر همسران شهداي بدون  بيش.  به بازماندگان مؤثر باشد تسلي بخشيدن تواند در كار مي ينرود و ا ديدگان باال مي همراهي در حادثه

ي  دهنـده  دارند و ايـن احتمـاالً نـشان    حدودي رضايت  درصد، از وضعيت اقتصادي خود يا راضي هستند يا تا2/74ناپدري؛ يعني 

ميـزان   رسد كه اين به نظر مي.  باشد هاي شهدا مي ايثارگران استان اصفهان از خانواده سازمان بنياد شهيد و امور هاي مالي حمايت

استان اصـفهان   پذير بودن سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران مسؤوليت: اول.  باشد باال احتماالً متأثر از دو مقوله مي مندي رضايت

هاي معظم شهدا كه با ناماليمـات و   وجود اصل قناعت و سازگاري در خانواده: خدمات مالي به اين بزرگواران و دوم ي بهترِ در ارايه

 درصد از همسران و فرزندان آنـان 90دهد كه  ها نشان مي يافته.  كنند خداوند تحمل مي نمايند و براي رضاي ها سازش مي كاستي

رسـاني   هاي مزمن، امكان خـدمت  نبود بيماري علت به مدت و مزمن نيستند و اين بدين معنا است كه هاي طوالني بيماري مبتال به

دهـد كـه    مطالعات نـشان مـي  .  شود هموار مي تالش در جهت شكوفايي استعدادهاي آنان خانواده فراهم گشته و تر در محيط بيش

داده و باعث بـروز  مدت كاهش  افراد سالم را نيز در طوالني نيروي هاي خانواده، توان و هاي مزمن، عالوه بر باال بردن هزينه بيماري

ازدواج مجـدد همـسران    داليـل عـدم تمايـل بـه     از ميـان .  )17(شـود  جسمي، رواني و اجتماعي در محيط خـانواده مـي   مشكالت

 و ايـن احـساس    بـوده اسـت   در قبال تربيت فرزندان شـهيد  درصد، مربوط به احساس مسؤوليت 3/59ترين فراواني،  بيش شهدا،

  .  اند شهدا؛ يعني، آنان، عالوه بر احساس مادري، مسؤوليت ايفاي نقش پدري را پذيرفته ي ندهز هاي مسؤوليت در قبال يادگار

  هاي با ناپدري خانواده هاي فردي و خانوادگي در ويژگي
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تـر همـسران شـهداي ايـن گـروه باسـواد هـستند و تحـصيالت آنـان از ابتـدايي تـا سـوم راهنمـايي                              دهد كه بيش    نتايج نشان مي  

سواد از ابتدايي تـا   درصد از آنان داراي80هستند و  سواد درصد از همسران اين گروه بي20در واقع تنها . ) رصدد(2/46باشد مي

شود بنيـاد   سوادي در كشور، پيشنهاد مي بي   نرخ و پرورش در كاهش با توجه به تالش وزارت آموزش.  باشند مي حوزه يا دانشگاه

  .  را بررسي نمايد ي  همسران شهدا مانده درصد باقي20سوادي  ارهاي رفع معضل بيك اي، راه مطالعه انجام استان اصفهان با

ي كمي از آنان در خارج از منزل به كار            دار هستند و تنها عده      هاي با ناپدري، خانه     همسران شهدا در خانواده   ) درصد7/91(تر    بيش

تر بر تربيت آنان را  بيش فرزندان و نظارت هر چه اني و عاطفي ازي منزل و حمايت روحي، رو تمايل به اداره احتماالً.  اشتغال دارند

شهداي اين گـروه در  ) درصد6/90(تر دهد كه بيش ها نشان مي يافته.  برشمرد عدم اشتغال خارج از منزل همسران توان از علل مي

در بـين همـسر و   .  انـد  را فـدا نمـوده  جـان خـود    از اسالم و كشور اسالمي اند و در راه دفاع هنگام جنگ تحميلي به شهادت رسيده

و رفتارهـاي   توانـد در عملكـرد   بيماري مزمن مي. هاي شهداي با ناپدري بيماري مزمن وجود ندارد درصد از خانواده3/82فرزندان 

هـاي    ههـاي خـانواد      درصد ناپـدري   8/81).  18(اعضاي خانواده، تأثير منفي داشته باشد و اثراتي در تربيت فرزندان برجاي بگذارد            

مـالي و اقتـصادي و تربيتـي را     ي مسؤوليت اداره شغل براي پدر در خانواده كه.  كارند ي كمي از آنان بي شهدا شاغل هستند و عده

عنوان فـردي موفـق مـورد قـضاوت      پدري نقش داشته باشد و فرزندان، او را به تواند در حفظ حرمت و قداست مي نيز برعهده دارد

  .  قراردهند

هـا از نظـر خودشـان          ي خـانواده    اند و بقيه    هاي پدري شهدا با همسر شهيد، زياد يا تا حدودي همكاري داشته              خانواده  درصد 2/63

ها از وضـعيت اقتـصادي    تر خانواده بيش. نمايند را در خصوص همراهي و همكاري كردن برآورده اند انتظارات همسر شهدا نتوانسته
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 هـاي مـالي و اقتـصادي    ناپدري، حمايـت  وجود درآمد اضافي توسط. دودي رضايت دارندتا ح هستند يا موجود در خانواده راضي

  . مندي تلقي نمود مؤثر در اين ميزان رضايت جمله عوامل توان از هاي شهدا را مي و قانع بودن خانواده بنياد شهيد و امور ايثارگران

 دهـد در ابتـداي   سـال اسـت كـه نـشان مـي      42ي  سال هستند و ميـانگين سـن  49 تا4 0سني ي تر همسران در محدوده بيش

انـد و ميـانگين ايـن     زندگي مشترك داشـته   سال، با شهيد5 ماه تا 6زماني بين  تر همسران شهدا، مدت بيش.  سالي قراردارند ميان

 و عـشق و اين يافته به معناي اين است كه با وجود شور جواني .  شود زيادي محسوب نمي زمان مدت باشد كه  سال مي6/4مدت 

تـرجيح دادنـد و بـه     بر زنـدگي مـشترك   تكليف شرعي دفاع از ميهن و دين و ناموس را انجام ي شهدا به همسر و خانواده، عالقه

  . ها عزيمت نمودند جبهه

ا شـهد  و اين بدين معنا اسـت كـه   باشد  نفر مي2ميانگين تعداد فرزند نيز   فرزند هستند و3 تا 1ها داراي  خانواده درصد از87/3

بـاوجود  .  انـد  نمـوده  يك زندگي نسبتاً جديد و نوپايي را تجربه مي اند و بوده طور متوسط داراي همسر و دو فرزند قبل از شهادت به

  .  كيان اسالم و ميهن را بر ماندن ترجيح دادند ي اين شرايط، رفتن به جبهه و دفاع از همه

 1تر از نيمي از آنان بـين   شهدا از پراكندگي برخوردار است و كم همسراندهد كه زمان ازدواج مجدد در  چنين نتايج نشان مي هم

شـهادت مبـادرت بـه ازدواج      سال بعد از10 تا 6بين  درصد از آنان25اند و بيش از  شهادت همسر ازدواج كرده پس از  سال5تا 

هـا   تواند اين يافته داليل متعددي مي.  اند كرده مبادرت به ازدواج تر پس از شهادت  سال يا بيش20درصد نيز 10حدود  اند و كرده

  .  شود  پيشنهاد مي اي تخصصي را توجيه نمايد كه بهترين راه براي اين موضوع، انجام مطالعه



__________________________________________________________________________________________  

15 

از ) درصـد 7/12( ي كمي هستند و تنها عده دانشگاه ها داراي سوادي از ابتدايي تا حوزه و ناپدري)  درصد3/81(تر  چنين بيش هم

 ي خوبي داشته باشند؛ اگرچه يكي اند با فرزندان شهدا رابطه نتوانسته) درصد3/61(ها از ناپدري بيش از نيمي. هستندسواد  بي آنان

.  خود بوده است وجود يك ناپدري دلسوز باالي سر فرزندان ترين داليل ازدواج همسران شهدا پس از شهادت شهيد، نياز به از مهم

متوسط يا خوب با فرزندان شهيد برقرار نماينـد كـه ايـن     درحد  توانسته اند ارتباط خود راها  درصد از ناپدري7/38ديگر از سوي

ي مناسـب بـين آنـان     رابطـه  ناپدري و فرزندان و برقراري ي اين واقعيت باشد كه احتمال اصالح رفتار بين كننده بيان تواند امر مي

هـا   علل فقدان ارتباط خوب بين فرزندان شـهدا و ناپـدري   رامونتحقيقي پي شود براي حل اين مشكل پيشنهاد مي.  باشد عملي مي

  . دست آيد هاي مناسب به شود تا راه حل انجام

 درصـد نيـز از  2/47انـد و حـدود   شده نداشته و غريبه محسوب مي ي شهيد ها، ارتباطي با خانواده ناپدري از چنين تقريباً نيمي هم

به خودشـان بـوده اسـت؛     ترين علت ازدواج مجدد همسران مربوط بيش دهد كه ن ميها نشا يافته.  اند شده اقوام شهيد محسوب مي

آهنگي سازمان بنياد شـهيد و امـور ايثـارگران،     خاص ايجاب كرده است كه با هم خانوادگي و وجود شرايط يعني، نيازهاي فردي و

  .  مبادرت به ازدواج نمايند

شهيد يا پدر و مادر خودشـان بـوده اسـت كـه احتمـاالً       هدا، پدر و مادردرصد از همسران ش51/8مشوق اصلي براي ازدواج مجدد

 درصد همـسران،  9/55دهد كه  ها نشان مي يافته.  اند دانسته ي شهيد را، ازدواج مجدد ي خانواده ديد آينده فاميل صالح بزرگان دو

نظـر داشـتند    از قبـل در   از اهـدافي كـه  رضايت دارند يا تا حدودي رضايت حاصل شده است و به تمام يا بخشي از زندگي جديد

مـسؤولين   تـوان هـشدار بـه    ناراضي هـستند و ايـن يافتـه مـي    ) ازدواج مجدد(از شرايط جديد  تر از نيمي از آنان اند؛ اما كم رسيده
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ـ      همسر براي خانواده بنياد شهيد و امور ايثارگران استان باشد كه نسبت به انتخاب سازمان تـري   يشي شهدا نيـاز بـه دقـت نظـر ب

  . ي پژوهشي تعريف و اجرا شود شود، براي بررسي عوامل نارضايتي يك پروژه پيشنهاد مي. باشد مي

 همسران شهداي با و بدون    مقايسه عناصر ده گانه عملكرد خانواده4-1ي  خانواده در دو گروه جدول شماره هاي عملكرد يافته

 انحراف معيار واليو - آل نتيجه پي ناپدري استان اصفهان نمره ايده

 ي گروه عناصر عملكردي ميانگين حجم نمونه

 0920/2       991/0       دار نيست معني    9

0551/2    1000/6 

0970/6    120 

 بدون ناپدري    134

 با ناپدري همدلي و پيوستگي

 6487/1    87/0       دار نيست معني    9

7935/1    2667/6 

2313/6    120 

 بدون ناپدري    134

 ناپدري بيان احساسات با

 8140/1      57/0       دار نيست معني    9
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9370/1    6917/5 

5597/5    120 

 بدون ناپدري    134

 با ناپدري عدم درگيري

 7066/1      35/0       دار نيست معني    9

8152/1    6083/5 

4030/5    120 

 بدون ناپدري    134

 با ناپدري استقالل طلبي

 6521/1    15/0       تدار نيس معني    9

8876/1    2917/6 

9701/5    120 

 بدون ناپدري    134

 ناپدري تمايل به پيشرفت با

 0799/2      94/0       دار نيست معني    9

9822/1    4000/4 

4179/4    120 
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 بدون ناپدري    134

 با ناپدري فرهنگ

 1440/2      15/0       دار نيست معني    9

1537/2    5917/4 

9776/4    120 

 بدون بدون ناپدري    134

 با ناپدري سرگرمي و تفريح

 4945/1    1/0       دار نيست معني    9

7972/1    5417/6 

2015/6    120 

 بدون ناپدري    134

 ناپدري مذهب و اخالق با

 0156/2       04/0       دار است معني    9

1367/2    7333/6 

2836/6    120 

 دريبدون بدون ناپ    134

 وقانون با ناپدري نظم
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 8341/1      46/0       دار نيست معني    9

9133/1    0750/5 

2463/5    120 

 بدون ناپدري    134

  كنترل و نظارت      با ناپدري

 0585/14       62/0       نيست دار معني    90

3186/15    3000/57 

3881/56    120 

 بدون ناپدري بدون    134

 وادهبا ناپدري عملكرد خان

هاي  در خانواده  ي عملكرد خانواده گانه هاي ده ي ويژگي مقايسه كارگيري آزمون تي در خصوص به دهد كه با جدول فوق نشان مي

عناصر عملكردي  دار شد، در ساير كه تفاوت معني  جز در عنصر رعايت نظم و مقررات در خانواده  به  شهداي با و بدون ناپدري

ي عملكرد كلي خانواده در دو گروه  چنين در مقايسه هم.  داري مشاهده نشد  نداشت و تفاوت معنياي وجود تفاوت قابل مالحظه

از  ي ميانگين عملكرد خانواده در دو گروه دهد كه نمره نشان مي چنين هم.  )<62/0P(دار نبوده است نيز تفاوت معني

 ي عملكرد خانواده نمره كه حداكثر با توجه به اين.  باشد يم  57/ 30و   38/56ترتيب  با و بدون ناپدري به  شهداي  هاي خانواده

متوسط نزديك به خوب ارزيابي شده وكاركرد اين دو گروه در  كيفيتي باشد، هردوي اين نمرات، داراي  مي90در بهترين شرايط 
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همسران شهدا در ميزان معنا است كه ازدواج مجدد   اين يافته، بدين(p>0/62)داري ندارد خانواده تفاوت معني عملكردكلي

  . تأثيري نداشته است عملكرد خانواده

افـراد اگـر بـه     مطالعات انجام شده حاكي از آن است كه خانواده از اركان اصلي؛ يعني، والدين و فرزندان تشكيل شده و هر يـك از 

.  هـاي اسـتوار خـانواده اسـت      سـتون پدر يكي از.  )19(تواند داراي عملكردي قابل قبول باشد  خانواده مي خود عمل نمايند وظايف

 منجر به بروز ضـعف در  كاركرد اعضا در محيط خانواده دانست كه توان ايجاد اشكال در فقدان پدر را مي خطرات ناشي از يكي از

ار ها انجـام شـد، از همـين ابـز     بر روي گروهي از خانواده اصفهان چنين در تحقيقي كه در شهر هم.  )20(شود هاي كلي مي فعاليت

  :باشد به شرح ذيل مي اين مطالعه هاي و در مقايسه با يافته) 21(عملكرد محيط خانواده استفاده شد جهت بررسي

هـاي    ي خـانواده     بوده ودر اين مطالعـه، نمـره       7/5ي مذكور   ي همبستگي و حمايت در خانواده، در مطالعه         ي مؤلفه   ميانگين نمره . 1

باشـد؛ زيـرا، كيفيـت     هاي شهدا مي ي وضعيت بهتر اين عملكرد در خانواده دهنده و نشانباشد   مي1/6ناپدري  بدون  و6باناپدري 

  .  كيفيت خوب برخودار است هاي شاهد از غيرشاهد متوسط و خانواده هاي عملكرد خانواده

ي هر دوگروه  عه نمره بوده ودر اين مطال2/5ي مذكور  در مطالعه خانواده، ي بيان احساسات و عواطف در ي مؤلفه ميانگين نمره. 2

هاي غيرشاهد  خانواده باشد؛ زيرا، كيفيت عملكرد هاي شهدا مي اين عملكرد در خانواده ي وضعيت بهتر دهنده باشد و نشان  مي2/6

  . برخودار است شاهد از كيفيت خوب هاي متوسط و خانواده
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ي   بـوده و در ايـن مطالعـه،  نمـره    7/3ي مـذكور   خـانواده، در مطالعـه   ي عـدم درگيـري و اخـتالف در    ي مؤلفه ميانگين نمره. 3

باشـد؛   هاي شهدا مي خانواده عملكرد در ي وضعيت بهتر اين دهنده باشد و نشان  مي6/5و بدون ناپدري  5/5هاي با ناپدري خانواده

  .  برخودار است هاي شاهد از كيفيت خوب خانواده هاي غيرشاهد ضعيف و خانواده زيرا، كيفيت عملكرد

ناپدري  هاي با ي خانواده  بوده ودر اين مطالعه نمره1/5ي مذكور  طلبي در خانواده، در مطالعه ي استقالل ي مؤلفه انگين نمرهمي. 4

  .  باشد هاي شهدا مي در خانواده ي وضعيت بهتر اين عملكرد دهنده باشد و نشان  مي6/5بدون ناپدري   و4/5

هـاي بـا    ي خـانواده   بوده ودر اين مطالعه، نمره3/5ي مذكور  خانواده، در مطالعه  دري تمايل به پيشرفت ي مؤلفه ميانگين نمره. 5

باشد؛ زيرا، كيفيـت   هاي شهدا مي خانواده در ي وضعيت بهتر اين عملكرد دهنده باشد و نشان  مي2/6و بدون ناپدري  5/9 ناپدري

  .  ب برخودار استهاي شاهد از كيفيت خو خانواده غيرشاهد متوسط و هاي عملكرد خانواده

ي هر دو گروه مـورد    بوده ودر اين مطالعه، نمره8/3ي مذكور  در خانواده، در مطالعه ي فكري و فرهنگي ي مؤلفه ميانگين نمره. 6

  .  باشد هاي شهدا مي ي وضعيت بهتر اين عملكرد در خانواده دهنده باشد و نشان  مي4/4بررسي 

هاي بـا ناپـدري       ي خانواده    و در اين مطالعه، نمره     3 /6ي مذكور     گرمي در خانواده، در مطالعه    ي مؤلفه تفريح و سر      ميانگين نمره . 7

باشد؛ زيرا، كيفيـت عملكـرد    هاي شهدا مي در خانواده ي وضعيت بهتر اين عملكرد دهنده باشد و نشان  مي5/4فاقد ناپدري   و9/4

  .توسط برخودار استشاهد از كيفيت م هاي غير شاهد ضعيف و خانواده هاي خانواده

 هـاي بـا و   ي خانواده  بوده ودر اين مطالعه، نمره 5/6ي مذكور  ي مذهب و اخالق در خانواده، در مطالعه ي مؤلفه ميانگين نمره. 8

  .  باشد ها مي در خانواده تقريباً مشابه ي وضعيت دهنده باشد و نشان  مي5/6 و 2/6ترتيب  ناپدري به بدون
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 هـاي بـا   ي خـانواده   بوده ودر اين مطالعه، نمـره 7/5ي مذكور  در خانواده، در مطالعه لفه وجود نظم و قانوني مؤ ميانگين نمره. 9

باشد؛ زيـرا، كيفيـت    شهدا مي هاي اين عملكرد در خانواده ي وضعيت بهتر دهنده باشد و نشان  مي7/6و بدون ناپدري 2/6ناپدري 

     .  خوب برخودار است شاهد از كيفيت ايه و خانواده هاي غيرشاهد متوسط خانواده عملكرد

هـاي بـا    ي خـانواده   بوده و در اين مطالعه، نمـره 8/4ي مذكور  از قانون در خانواده، در مطالعه ي پيروي ي مؤلفه ميانگين نمره. 10

شـد؛ زيـرا، كيفيـت    با هاي شهدا مـي  در خانواده ي وضعيت بهتر اين عملكرد دهنده باشد و نشان  مي5 ناپدري بدونو  5/2ناپدري 

  .هاي شاهد از كيفيت متوسط برخودار است و خانواده غيرشاهد ضعيف هاي عملكرد خانواده

ناپدري  ترتيب با و بدون هاي شاهد به  و در خانواده9/49هاي غيرشاهد  ي عملكرد خانواده در خانواده نمره در نهايت ميانگين. 11

  .  تري در خانواده برخوردار هستند شاهد از كيفيت عملكرد مناسب هاي دهدهد كه خانوا باشد و نشان مي  مي3/57 و 3/56

  : پيشنهاد گيري و نتيجه

احتماالً ايـن يافتـه را بتـوان چنـين     . شهدا نداشته است هاي ي نهايي نشان داد كه وجود ناپدري تأثيري در عملكرد خانواده نتيجه

ضـرورت   معنـي عـدم   پدر را پر نمايد؛ ولي اين مفهوم به  است جاي خاليمحيط خانواده نتوانسته كرد كه وجود ناپدري در توجيه

توانـد نـشانگر    هاي با و بدون ناپدري در اين مقاله، مـي  ي عملكرد خانواده باشد و معنادار نبودن مقايسه همسران شهدا نمي ازدواج 

  :سه احتمال باشد

  در پر نمودن جاي خالي پدر) ها ازدواج نكرده(ي همسران شهداي گروه شاهد  وقفه تالش بي. 1
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 آهنگي شخصيتي موفق نبودن بنياد شهيد و امور ايثارگران استان اصفهان و ساير افراد در شناسايي و معرفي ناپدري از نظر هم. 2

  ي شهيد با خانواده

  . وصيات فرديداليل خص خانواده شهيد به عدم مقبوليت ناپدري و ناتواني او در تأثيرگذاري مثبت بر عملكرد افراد. 3

ضـعيف  ) عنـصر فكـري و فرهنگـي   : مانند(عناصر  اي از ها در پاره دهد كه عملكرد خانواده سوي ديگر نتايج اين تحقيق نشان مي از

از  استقالل طلبي، تفـريح و سـرگرمي و كنتـرل و پيـروي     كنترل درگيري در محيط خانواده،: مانند( است و در بعضي عناصر بوده

توصـيه   و امور ايثارگران اسـتان اصـفهان   چنين به بنياد شهيد هاي شهدا و هم به خانواده سط داشته است كهكاركردي متو) قانون

اي از   و در پـاره  اقـدام نماينـد   ريـزي و  برنامـه  ي مطلـوب  سطح اين عناصر عملكردي تا رسيدن به درجـه  شود در جهت ارتقاي مي

 گيري پيـشرفت و توسـعه، عنـصر    خانواده توسط يكديگر، جهت طف اعضايهمدلي و پيوستگي، بيان احساسات و عوا: مانند(موارد

هاي شهدا و بنيـاد   هاي خانواده موفقيت كه اين موارد بيانگر داراي كيفيت خوب بوده است) نظم و قانون مذهبي و اخالقي و وجود

اسـت؛ اگرچـه    بـوده  هاي شـهدا متوسـط   توان گفت كه كيفيت عملكرد كلي خانواده در نهايت مي.  باشد امور ايثارگران مي شهيد و

طلبد  شهدا مي هاي شود؛ ولي موقعيت خانواده جامعه مناسب تلقي مي در سطح ها اي براي عملكرد ساير خانواده كسب چنين نمره

  . و باالتري برخوردار باشند كه نسبت به ساير اقشار اجتماعي از عملكرد بهتر

  

  :منابع

 ).1385(اصفهان هيد و امور ايثارگران استانكامپيوتر بنياد ش واحد آمار و. 1
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، 11صص  . (  سپهر  چاپ: المللي تجاوز و دفاع، تهران      مقاالت كنفرانس بين   هاي تجاوز و دفاع، مجموعه      ؛ بازسازي جنبه  )1367. (2

  )16 و 12

  ) 136و 135صص . ( صدرا انتشارات: ي حسيني، تهران ؛ حماسه)1371(مطهري، مرتضي. 3

  ) 4-2صص. ( بشري تبليغ نشر و: ؛ راز بقاي خانواده، تهران)1380(د نصيري، محمو-6

  )176-153صص. ( انتشارات صدرا:  نظام حقوقي زن در اسالم، تهران ؛)1378(مطهري، مرتضي. 4

  )140ص. (السالم انتشارات دانشگاه امام صادق عليه: ؛ مقام زن، تهران)1382(مطهري، مرتضي. 5

ص . (ي كـل انتـشارات و تبليغـات    اداره: ايران، تهـران  ؛ قانون اساسي جمهوري اسالمي)1368(المياس وزارت فرهنگ و ارشاد. 6

30(  

  )261ص . (انتشارات خرد: ، تهران ؛ فرهنگ فارسي خرد)1360(پور، آذينفر سعيدي. 7

. شي وزارت آموزش و پـرورش معاونت پرور: ، تهران نوجوانان ؛ شناخت مشكالت رفتاري در كودكان و)تا بي(فرقاني رييسي، شهال. 8

  )149ص(

  143ص 8 رجوع شود به. 9

همـايش سراسـري بهداشـت    : ، تهـران  طالق والدين خود نسبت به ؛ بررسي ديدگاه فرزندان)1380(آقاخاني، نادر و همكاران. 10

  ) 7ص. (خانواده
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  )256ص. (انتشارات اميري: ، تهران ها و عوارض اجتماعي ؛ آسيب)1366(قائمي، علي. 11

.  بهزيـستي  سـازمان : ايـران، تهـران   هـاي اجتمـاعي در   ، اولين سمينار آسيب شناسي خانواده ؛ آسيب)1368(مرتضي منصف،. 12

  )31 - 25صص (

  50 ص23رجوع شود به. 13

14.Turner ،Joan G. Chavigny ،Katherine H. community health Nursing. Lippincott press. 

Philadelphia: 1988. P248.   

  .261 ص14رجوع شود به. 15

  )  62ص. ( همايش سراسري بهداشت خانواده: ؛ عوامل مؤثر بر سطح سالمت خانواده، تهران)1380( ارشدي، فرخ سهيل. 16

  .  145ص12رجوع شود به . 17

  ) 138ص. ( نمربيان جمهوري اسالمي ايرا انتشارات انجمن اولياء و: ، تهران ؛ تربيت نسل شهيد)1368(قائمي، علي. 18

  .نا بي: جا شناسي خانواده، بي هاي جامعه ؛ جنبه)1386(پور، حسين قرباني. 19

   92به رجوع شود. 20

؛ بررسي ارتباط عملكرد خانواده و گرايش جوانان به اعتياد در اسـتان خوزسـتان، گـزارش طـرح                   )1386(محمدي و همكاران  . 21

   )100ص. (ي مقاومت بسيج خوزستان طقهمنكر من از معروف و نهي به معاونت امر تحقيقاتي
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 داراي اختالل رفتاري، گـزارش تحقيـق دانـشگاه    ؛ بررسي عملكرد خانواده در كودكان)1384(قضاوي، زهرا و طيبه مهرابي. 22

  . علوم پزشكي اصفهان

هـاي شـهدا و    وادهخانواده در دو گروه از خـان  عملكرد فرهنگي ي ؛ بررسي و مقايسه)1385(محمدحسن وهمكاران.  محمدي. 23

  .اهواز، گزارش طرح تحقيقاتي  شهر آزادگان

 


