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 چكيده

پژوهش با هدف بررسي و مقايسه كاركرد خانواده و سيماي روانشناختي فرزندان شاهد  اين 
 ازدواج هاهمسران آنهاي شاهدي كه  خانوادهفرزندان  با کردههمسراني كه ازدواج مجدد 

آموز دختر و پسر شاهد مشغول به   دانش٣٧٣گروه نمونه شامل . انجام شد ،اند مجدد نكرده
اي از  گيري تصادفي چند مرحله  به روش نمونهاين گروه. بودتحصيل در دبيرستانهاي شاهد 

پرسشنامه  به و شدنداستان تهران، كرمانشاه، اردبيل و چهارمحال و بختياري انتخاب   چهارميان
  نيز به عنوانآنانمعدل . عملكرد خانواده، مهارتهاي اجتماعي و سالمت عمومي پاسخ دادند

 عملكرد ميانگينکه  نشان داد  پژوهشنتايج.  مالك عملكرد تحصيلي در نظر گرفته شدديگر
. از همسران شاهد ازدواج نكرده استتر  پايينخانواده در همسران شاهد ازدواج كرده 

 از نظر اند  ازدواج مجدد نكرده که از آن است كه فرزندان همسران شاهدها، حاكي يافته
ميان  اين پژوهش  نتايجبراساسدر ضمن . سالمت رواني در وضعيت بهتري قرار دارند

با گروهي كه ازدواج  اند كردهمهارتهاي اجتماعي فرزندان همسران شاهدي كه ازدواج مجدد 
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ان همسران شاهدي كه ازدواج ي تفاوت وجود ندارد و فرزند از نظر آماراند مجدد نكرده
از نظر عملكرد تحصيلي بهتر از فرزندان همسران شاهدي هستند كه ازدواج  اند كردهمجدد 
هاي   خانوادهان كه دخترنشان داد پژوهش اين هاي مرتبط با جنسيت در يافته. اند نكردهمجدد 

ها در وضعيت   اين خانوادهان نسبت به پسرشاهد از نظر سالمت رواني و عملكرد تحصيلي
مهارتهاي اجتماعي دختران شاهد با مهارتهاي اجتماعي پسران اين ميان اما  ،ي قرار دارندبهتر

 .ها تفاوتي مشاهده نشد خانواده
 كاركرد خانواده، سالمت رواني، مهارتهاي اجتماعي، فرزندان شاهد: هاكليد واژه

 

 مقدمه
ترين محيطهاي تربيتي است كه در حفظ سالمت رواني، اجتماعي و  خانواده يكي از محوري

 روابط عاطفي والدين نسبت به فرزندان، مانند رواني خانواده شرايط.  دارد بسزايجسماني فرد نقش
فرزندان نسبت به يكديگر و والدين نسبت به هم در ايجاد سازگاري و سالمت رواني، رشد 

 فقيت تحصيلي و شغلي فرزندان نقش تسهيل كننده يا بازدارندهمهارتهاي اجتماعي و پيشرفت و مو
 دارند و نشاناسازي در زندگي فرزند  و سرنوشتاساسي والدين نقش ، در اين سامانه تربيتي.دارد

 بر گاهي ،در اين زمينه. گذارد مي بر فرزندان و خانواده  مخربيفقدان و غيبت هر يك از آنها اثر
 . اخيراً اهميت نقش پدر نيز شناخته شده استدرحالي کهه است، نقش مادر تأكيد بسيار شد

 حاكي از آن است كه واكنش كودك نسبت به حضور ، نقش پدرزمينهدر  شدههاي انجام يبررس
 واكنش او در برابر حضور و غيبت مادر است، با اين تفاوت كه وابستگي به مانندو غيبت پدر نيز 

 يك ارتباط مهم ناشي از مرگ، نبودرسد كه  به نظر مي). ١٩٧٦، ١چاك(گيرد  پدر كندتر شكل مي
 سالمت رواني از نظر و هم) ١٩٧٦، ٤ و لوتكينس٣، ريس١٩٦٨، ٢ويوال(هم از نظر سالمت جسمي 

 ).١٣٧٥مكوندي و همكاران، نقل از  (درپي خواهد داشتاي  آثار منفي گسترده) ١٩٦٣، ٥پاركز(
 كه عدم دهد نشان ميدست آمده ه  ب٦گزارش مونيهانشناسي فرضيه مادر ساالري كه از  آسيب

آن، اين  بسيار مخرب است، زيرا مفهوم  به ويژه براي پسرانبراي كودكان) غيبت پدر(حضور پدر 
  خواهند بود نقشي، انضباط، ساختار و راهنمايي پدرالگوي كه كودكان فاقد منابع مالي، است

 ).١٩٩٤، ٨ و رفتري٧زبيبالر(
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با (هاي تك والدي   كه در خانوادهکودکانيطور قطع، ه  كه ب استات نشان دادهبرخي از مطالع

، كسب يهاي دو والد تري نسبت به همتايان خود در خانواده كنند، نمرات پايين  زندگي مي)مادر
، ٢٠٠١، ١٤، زاگرسكي١٣، النگ١٩٩٥، ١٢، الكساندر١١، اينتوايزل١٩٩٥، ١٠، چرلين٩ماريسون(كنند  مي

آموزان دبيرستاني  با كنترل سن، جنس و پايه كالس، دانش). ٢٠٠١، ١٧، راتيستين١٦، پيريت١٥اگينباخ
 انحراف استاندارد در ٣/١ حدود  دركردند نمراتشان هاي تك والدي زندگي مي كه در خانواده

هاي دو والدي زندگي  آموزاني بود كه در خانواده تر از دانش آزمونهاي رياضيات و علوم پايين
 كه داراي کودکاني اگر چه ،)٢٠٠٢، ٢١، تامپسون٢٠، همپون١٩، دونكرس١٨پانگ(دند كر مي

  در حالي که بود،يهاي تك والد هاي خانواده  بچهديگر نمراتشان باالتر از ،پدرخوانده بودند
كه با دو والد زندگي  تر از نمرات كودكاني بود  انحراف استاندارد پايين٤/١  بيش ازنيزنمرات آنها 

 ).١٩٩٤، ٢٢تامپسون، هانسون، مكالهانبه نقل از (كردند  مي
 ،كنند  زندگي ميپدر و مادر واقعي خودكه با ست کودکاني ا  همچنين تحقيقات نشان داده

 ٢٤رشتون–نقل از سيگل  به٢٣،١٩٩٠اسميت(كنند  نمرات باالتري در خودپنداره تحصيلي دريافت مي
شوند، عملكرد بدتري در مدرسه  خود جدا مي واقعير كه از پدکودکاني  در مجموع، .)و مكالهان

پدر كه با کودکاني تري نسبت به  گيرند و اعتماد به نفس تحصيلي پايين تري مي دارند، نمرات پايين
باز هم ممکن است  حتي اگر اين شرايط كوتاه مدت باشد، .دارندكنند،  زندگي ميو مادر واقعي 

سيگل ـ رشتون و (ند ايجاد كوقفه شي  تحوالت مهم آموزدر وپيامد طوالني مدت داشته باشد، 
 ).٢٠٠٢مكالهان، 
 خانوادگي و همچنين مشكالت رفتاري كودكان، ازدواج مجدد موضوع شهاي بروز كشمكدر

ثير ازدواج مجدد بر كودكان أ تهزمينپژوهشهايي كه در . بااهميتي است كه مطالعة آن ضرورت دارد
 رسد اين تناقض به عوامل به نظر مي. دهندة نتايج متناقضي استو نوجوانان انجام شده، نشان 

 سن و شخصيت كودك و نوجوان، نگرش او نسبت به  از جملة اين عوامل.گوناگون بستگي دارد
ميان ازدواج مجدد، نگرش مادر نسبت به اين امر، كيفيت رفتار جانشين پدر با كودك و رابطه 

 .ر استكودك و پدر، كودك و مادر، مادر و پد
طي تحقيقاتي به اين نتيجه رسيده است كه بيشتر كودكان، تشكيل دوباره ) ١٩٨٩(هترينگتون 

 واكنشي اي از آنها چندان ند و عدهناد مي زا سترسخانواده و به صحنه آمدن جانشين پدر را امري ا
شديد اي ديگر دچار مشكالت رفتاري متوسط يا   در حالي كه عده.ددهن نسبت به آن نشان نمي

 .کنند پرخاشگري و ناسازگاري ا مادر خود ممكن است ب،ند و اگر در سنين نوجواني باشندشو مي
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هايي كه  هاي تك سرپرستي يا خانواده خانواده، پردازان از اين ديدگاه كه  نظريهدرسالهاي اخير، اكثر
 گرفته و توجه زا تلقي كنند، فاصله  را غيرعادي و آسيب،در آنها مادر ازدواج مجدد كرده است

هترينگتون، (اند  ها معطوف داشته كننده سازگاري كودك در اين خانواده خود را به عوامل تسهيل
 .)١٣٧٤، تمدني؛ نقل از ١٩٨٩

ه ازدواج مجدد والدين ئل با مسرويارويي تفاوتهاي جنسي فرزندان در ،در برخي از مطالعات
           و  والد ـ فرزندميانتعامل ) ١٩٨٢ (٢٨و مدوز ٢٧ لينوبرگ٢٦، وارشالز٢٥سانتروك. ده استشبررسي 

 بررسي ٣١ و مطلقة بدون پدر٣٠، داراي پدرخوانده٢٩اي هاي هسته خوانده را در خانواده والد ـ فرزند
 ناپدري وبهتري باتر نزديکكردند و به اين نتيجه دست يافتند كه پسران در مقايسه با دختران روابط 

اي  هاي هسته كه داراي ناپدري هستند نسبت به دختراني كه در خانوادهخود دارند و دختراني 
 ).١٩٨٨، ٣٢هوبارنقل از  (ندتر كنند، مضطرب زندگي مي

ولي نه (در پژوهشي به اين نتيجه رسيدند كه ازدواج مجدد پدر ) ٢٠٠٠( ٣٤و آرو ٣٣ليسالوت
دختراني كه پدرشان ازدواج .  داردثيره افسردگي فرزندان در سالهاي بعد تأدر آمادگي ابتال ب) مادر

 . هستندديگرانتر از  مجدد نكرده بودند و پسراني كه پدرشان ازدواج مجدد كرده بودند، افسرده
همچنين مطرح شده است كه مسائل طوالني مدت پسران و دختران متفاوت است، دختران 

 ممكن است پس از ورود دختران. دارند ازدواج مجدد والد سرپرستشان برابرمشكالت بيشتري در 
هاي ناتني   در خانواده وو حمايت مادرشان را از دست بدهندپدرخوانده به خانواده صميميت 

 رفتار ستيزنده و مخربي نسبت به حداكثر تا دو سال پس از ازدواج مجدد )ازدواج مجدد(
سران مفيد  حضور پدرخوانده براي پ،با اين حال ممكن است در طوالني مدت. الدينشان دارندو

 ).٢٠٠٠، نقل از بيبالرز(باشد 
 كه ازدواج مجدد پدر در پژوهش خود به اين نكته دست يافتند) ١٩٩٣ (٣٦ و ميلر٣٥آهرونز

 اهميت  بر)١٩٩٣( ٣٨ و توماس٣٧ فورهنداما. ثيري بر ارتباط او با فرزندانش نداردغيرسرپرست تأ
 .اند دهکركيد نقش پدر غيرسرپرست در سازگاري نوجوان پس از طالق تأ

 هايپژوهشبراساس آنچه آمد، فقدان پدر در زندگي فرزندانش بسيار اثرگذار است و طبق 
هاي با توجه به بررسي. دان وجود دارد فرزنبرهاي متناقضي دربارة تأثير ازدواج مجدد  پيشين يافته
زندان عملكرد خانواده و سيماي روانشناختي فرمقايسه  پژوهش  اين هدف اصلي،انجام شده

 دختران و پسران را در ميان تفاوت  همچنين.استهمسران شاهد ازدواج كرده و ازدواج نكرده 
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پژوهش     با توجه به هدفهاي ذكر شده پرسشهاي . كند ميها بررسي  تأثيرپذيري از خانواده

 :عبارتند از
 هاي همسران شاهد ازدواج كرده و همسران شاهد ازدواج  عملكرد خانوادهميانآيا  .١

 نكرده تفاوت وجود دارد؟
سالمت رواني، مهارتهاي اجتماعي و عملكرد تحصيلي فرزندان همسران  ميانآيا  .٢

 شاهد ازدواج كرده و ازدواج نكرده تفاوت وجود دارد؟
هاي همسران ازدواج كرده و  خانواده(ها   فرزندان از خانواده تأثيرپذيرينظرآيا از  .٣

 فاوت وجود دارد؟ دختران و پسران تميان) ازدواج نكرده
 

 شناسي روش
هاي همسران شاهد ازدواج كرده و ازدواج   خانوادههمة در اين پژوهش شامل جامعه آماري

 . در سراسر كشور است٨٢‐٨٣ آنها در سال ينكرده و فرزندان مشغول به تحصيل دبيرستان
شاهد از  دختر و پسر شاهد مشغول به تحصيل در دبيرستانهاي آموز دانش ٣٧٦ :نمونهگروه 

 كل كشور به  نخست. شدنداي انتخاب جامعة آماري مورد نظر به روش تصادفي چند مرحله ميان
 چهار استان كرمانشاه، تهران، اردبيل و چهار سپس .ه شمالي، مركزي و جنوبي تقسيم شد منطقسه

  ميانزدر استانهاي تهران و كرمانشاه ا.  انتخاب شدند،عنوان نمونه پژوهشه محال و بختياري ب
به دليل  در كرمانشاه و چهارمحال و بختياري امامدارس شاهد، چند مدرسه تصادفي انتخاب شدند 

 .انتخاب شدندبراي پژوهش آموزان شاهد   دانشتمام ،محدود بودن
ها   پرسشنامه کردن از تكميلپيش. اجرا شد پژوهش به صورت گروهي اين :روش اجرا

به آزمودنيها ماندن اطالعات دن، اهميت پژوهش و محرمانه پاسخ داشيوه  بارهتوضيحات الزم در
 معياري براي سنجش عملكرد در حکمها ين، معدل ترم تحصيلي گذشته آزمودندرضم. داده شد

 سهاي كه در اختيار آزمودنيها گذاشته شده بود،   پرسشنامه٣٧٦از تعداد . شد گردآوريتحصيلي 
 از پژوهشگرمنظور . فت آزمودنيها در نظر گرفته شدعنوان اه پرسشنامه به دليل كامل نبودن ب

 .استان شاهد آموز دانش رواني و سالمتسيماي روانشناختي، دو متغير مهارتهاي اجتماعي 
عملكرد خانواده يعني توانايي خانواده در هماهنگي يا انطباق با تغييرات ايجاد شده در  :ابزار

باطي،  اعضا و موفقيت در الگوهاي انضميان گي ها، همبست تضادها و تعارض کردنطول حيات، حل
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  با هدف حفاظت از كل،افراد و اجراي مقررات و اصول حاكم بر اين نهادميان رعايت حد و مرز 
به منظور بررسي و مقايسه عملكرد ). ١٣٧٣، نقل از اژدري ١٩٩٢، ٣٩پورتش و هاول(  خانواده،نظام

 ماده چهل وپنجمجموع مواد اين آزمون . شدستفاده ا ٤٠خانواده از مقياس سنجش عملكرد خانواده
 مورد هشتو » حل مشكل« مورد آن مربوط به هفده، »نقشها« مورد آن مربوط به بيست كه است

) ١٣٧٧(، مالنقي %٩٢) ١٣٧٤( نجاريان راروايي اين آزمون . است» ابزار عواطف«آن مربوط به 
دست آوردن پايايي آزمون ه  پژوهش براي بن ايدر. اند کردهبرآورده % ٩٢) ١٣٧٨( ، اميني%٨٩

 .دست آمده  ب٩٤/٠ از روش آلفاي كرونباخ استفاده شد و پايايي ،عملكرد خانواده
اي از مفهوم كلي سالمت است، كارشناسان بهداشت جهاني  مفهوم سالمت رواني در واقع جنبه
قابليت موزون  از ت سالمت فكر عبارت اس:كنند يف ميسالمت فكر و روان را اين گونه تعر

 تضادها و تمايالت  کردنوهماهنگ با ديگران، تغيير و اصالح محيط فردي و اجتماعي و حل
منظور بررسي سالمت رواني گروه نمونه از به  منطقي، عادالنه و مناسب اي گونهشخصي به 

يل  سؤال است و براساس تحل٢٨اين پرسشنامه داراي . شد استفاده ٤١پرسشنامه سالمت عمومي
 هفت سؤالي ساخته شده و داراي چهار مقياس شصت فرم كامل آن يعني نسخة با توجه بهعاملي 

                ٤٤ اختالل در كاركرد اجتماعي.٣ ٤٣ اضطراب.٢ ٤٢هاي جسماني  نشانه.١: سؤالي است
 ٩٠‐SCL و ٢٨‐GHQهاي حاصل از اجراي دو پرسشنامه   داده ميانهمبستگي. ٤٥ افسردگي.٤
 در). ١٣٧٦بايبوردي به نقل از هومن، ( گزارش شده است ٨٧/٠آزمون اين  ٤٦ي روايي همگرايييعن
دست آوردن پايايي آزمون سالمت عمومي از روش آلفاي كرونباخ استفاده ه  پژوهش براي باين

 .دست آمده  ب٩٠/٠شد و پايايي 
به است،  با ديگران طدر برقراري ارتبايك شخص موفقيت  منظور از مهارتهاي اجتماعي ميزان

 و به حقوق ديگران آسيب دومين شأاي كه حقوق و نيازها و تعهدات قابل قبول آن شخص ت گونه
هاي اجتماعي تعريف  با موفقيترويارويي اين مهارت بر اساس ميزان توانايي فرد در .وارد نشود

 ).١٣٨١به نقل از يوسفي و خير، (شود  مي
. شدفاده است ٤٧اجتماعي از مقياس مهارتهاي اجتماعي متسون ارزيابي مهارتهاي برايهمچنين 

 ،براي تعيين روايي سازة مقياس مهارتهاي اجتماعي متسون.  سؤال است٦٢اين مقياس داراي 
هاي اصلي  تحليل عوامل ابتدا با شيوة مؤلفه. روش آماري تحليل عوامل به كار گرفته شده است

دست آمده است كه بيانگر كفايت نمونه ه  ب٨٦/٠  برابر باkmoصورت گرفته و مقدار ضريب 
 همچنين مقدار آزمون كرويت بارتلت برابر .استعوامل کردن آزمودنيها به منظور تحليل 

 استفاده  باسپس با توجه به نمودار اسكيري و.  معنادار بوده استP ٠٠٠١/٠ در سطح ٢٩٨/١٠٤٣٣



 
  ٦٥   بررسي و مقايسه كاركرد خانواده و سيماي روانشناختي فرزندان شاهد

 
ضريب پايايي ). ١٣٨١يوسفي و خير، (دست آمده است ه عامل ب پنج از روش پژوهش واريماكس

 پژوهش براي مقياس مهارتهاي اجتماعي با استفاده از روش آلفاي كرونباخ  ايندست آمده دره ب
 .است ٨٥/٠

 است، عملكرد تحصيلي مقدار يادگيري آموزشگاهي عملكرد تحصيلي متغير ديگر اين پژوهش
سيف، (سنجد  ي و غيره آن را مي دروسي مثل رياضمتفاوتفرد به صورتي است كه آزمونهاي 

 . از معدل تحصيلي به عنوان مالك عملكرد تحصيلي استفاده شدپژوهشدر اين ) ١٣٧٥
 

 روشهاي آماري
ها و انحراف معيارهاي ميانگينها و درصدها، ي اين پژوهش شامل محاسبة فراوانيروشهاي آمار

 براي دو نمونه tآماري آزمون ها از روش   براي تحليل و استنباط دادههمچنين. استمتغيرها 
 .شده استمستقل و تحليل عاملي استفاده 

 

 ها يافته
ده کر درصد از همسران شاهد ازدواج مجدد ٧٥/٤٠پژوهش ،  اين دست آمده از ه بنابر نتايج ب

 درصد فرزندان شاهد ٤٥/٤٧. اند  درصد آنها پس از شهادت همسر خويش ازدواج نكرده٢٥/٥٩و 
اين نسبت با جامعه نيز همخواني . اند  درصد آن را پسران تشكيل داده٥٤/٥٢و نمونه را دختران 

 . زيرا نسبت فرزندان شاهد پسر در جامعة آماري پژوهش نيز از دختران بيشتر است،ددار
 

  فراواني و درصد جنسيت فرزندان همسران شاهد ازدواج كرده و ازدواج نكرده:١جدول
 

 جنسيت
 شاخصهاي آماري                                 پسر دختر

 درصد فراواني درصد فراواني وضعيت تأهل فعلي مادر

 تعداد
 كل

 ١٥٢ %٢٤/٣٧ ٧٣ %٦٣/٤٤ ٧٩ ازدواج كرده
 ٢٢١ %٧٥/٦٢ ١٢٣ %٣٦/٥٥ ٩٨ ازدواج نكرده

 ٣٧٣ %١٠٠ ١٩٦ %١٠٠ ١٧٧  كلجمع



 
 ١٣٨٤ سال چهارم، بهار ،١١شمارة       های آموزشیفصلنامة نوآوري  ٦٦
 
 درصد پسران ٦٣رصد دختران و  د٥٥حدود در ، نشان داده شد)١ ( شمارهطور كه در جدول مانه

 .اند اند كه مادرانشان پس از شهادت پدر ازدواج نكرده اظهار داشته

 

  عملكرد خانواده در دو گروه همسران شاهد ازدواج كرده و ازدواج نكردهميانگين مقايسه تفاوت :٢جدول
 در ٨٤/٢ معادل ٣٧١دست آمده با درجه آزادي ه  بt چون )٢(  شمارهبراساس اطالعات جدول

 ميان  شد كه درصد اطمينان مشخص٩٥ بزرگتر است با ٩٦/١ جدول معادل t از α= ٠٥/٠سطح 
عملكرد خانواده همسران شاهد ازدواج كرده و همسران شاهد ازدواج نكرده تفاوت معنادار آماري 

تر از همسران شاهد   عملكرد خانواده همسران شاهد ازدواج كرده پايينميانگينوجود دارد و 
 .ازدواج نكرده است

 

 اهد ازدواج كرده و ازدواج نكردهمقايسه تفاوت ميانگين سالمت رواني فرزندان همسران ش: ٣جدول
 

 در ٥٦/٣ معادل ٣٧١آزادي  محاسبه شده با درجه t چون )٣ (شماره اطالعات جدول براساس
 ميان مشخص شد كه ، درصد اطمينان٩٥ بزرگتر است با ٩٦/١ جدول معادل t از α= ٠٥/٠سطح 

سالمت رواني فرزندان همسران شاهد ازدواج كرده و ازدواج نكرده تفاوت معنادار آماري وجود 
امه سالمت عمومي نمره  دو گروه مذكور و در نظر گرفتن اينكه در پرسشنميانگينبا توجه به . دارد

  شاخصهاي آماري          

 گروهها
 ميانگين تعداد

انحراف 
 استاندارد

tدست ه  ب
 آمده

درجه 
 آزادي

سطح 
 معناداري

 ٢٩/٢١ ٦٩/١١٧ ١٥٢ ازدواج كرده

 ٦٧/٢٠ ٩٧/١٢٣ ٢٢١ ازدواج نكرده
٠٠٥/٠ ٣٧١ ٨٤/٢ 

 شاخصهاي آماري

 گروهها
 ميانگين تعداد

انحراف
 استاندارد

tدست ه  ب
 آمده

درجه 
 آزادي

سطح 
 معناداري

 ٥٦/١٧ ٦٦/٢٩ ١٥٢ ازدواج كرده
 ٤٥/١٤ ٥٢/٢٣ ٢٢١ ازدواج نكرده

٠٠٠١/٠ ٣٧١ ٥٦/٣ 



 
  ٦٧   بررسي و مقايسه كاركرد خانواده و سيماي روانشناختي فرزندان شاهد

 
 كه فرزندان همسران شاهد ازدواج نكرده  شدتر نشانگر سالمت رواني بيشتر است، مشخص پايين

 .از نظر سالمت رواني در وضعيت بهتري قرار دارند
 

  مهارت اجتماعي فرزندان همسران شاهد ازدواج كرده و ازدواج نكردهميانگين مقايسه تفاوت :٤جدول 
 شاخصهاي آماري

 روههاگ
 ميانگين تعداد

انحراف 
 استاندارد

tدست ه  ب
 آمده

درجه 
 آزادي

سطح 
 معناداري

 ٨٢/٢٣ ٥٠/١٦٩ ١٥٢ ازدواج كرده

 ٣٠/٢٤ ١٩/١٧٠ ٢٢١ ازدواج نكرده
٧٨٧/٠ ٣٧١ ٢٧/٠ 

 α= ٠٥/٠ در سطح ٩٦/١ جدول معادل t محاسبه شده از t، چون )٤ ( اطالعات جدولبراساس
مهارتهاي اجتماعي فرزندان  مياناطمينان نتيجه حاصل شد كه  درصد ٩٥كوچكتر است، با 

 .همسران شاهد ازدواج كرده و ازدواج نكرده تفاوت معنادار آماري وجود ندارد

 
  مقايسه تفاوت ميانگين عملكرد تحصيلي فرزندان همسران شاهد ازدواج كرده و ازدواج نكرده:٥دولج

 α= ٠٥/٠ در سطح ٩٦/١ جدول معادل t محاسبه شده از t چون )٥( اطالعات جدول براساس
ران شاهد  عملكرد تحصيلي فرزندان همسميان  كهشد درصد اطمينان مشخص ٩٥بزرگتر است، با 

 .ازدواج كرده و ازدواج نكرده تفاوت معنادار آماري وجود دارد
ها در   تأثيرپذيري از خانوادهنظر دختران و پسران شاهد ازميان تفاوت ٨ و ٧، ٦در جداول 

 .شود مي سالمت رواني، مهارتهاي اجتماعي و عملكرد تحصيلي بررسي هاي جنبه

 شاخصهاي آماري

 گروهها
 ميانگين تعداد

ف انحرا
 استاندارد

t دست ه  ب
 درجه آزادي آمده

 ٦٤/٢ ٠٨/١٥ ١٥٢ ازدواج كرده

 ٤٦/٢ ٤٠/١٤ ٢٢١ ازدواج نكرده
٣٧١ ٥٣/٢ 



 
 ١٣٨٤ سال چهارم، بهار ،١١شمارة       های آموزشیفصلنامة نوآوري  ٦٨
 

  سالمت رواني در دو گروه دختران و پسران شاهدميانگين مقايسه تفاوت :٦جدول 

 جدول t  ازα= ٠٥/٠ محاسبه شده در سطح t، چون )٦(براساس اطالعات مندرج در جدول 
 سالمت رواني دختران و  ميان كهشد درصد اطمينان مشخص ٩٥ بزرگتر است، با ٩٦/١معادل 

پسران شاهد تفاوت معنادار آماري وجود دارد و دختران شاهد از نظر سالمت رواني نسبت به 
 .پسران در وضعيت بهتري قرار دارند

  نتايجريز جدول .س نيز استفاده شدبراي مقايسة دقيق تفاوتها از تحليل واريان در اين پژوهش،
 .دهد  را نشان مياين مقايسه

 

 خالصه تحليل واريانس براي سالمت رواني: ٧جدول
 سطح معناداري F  مجذوراتميانگين مجموع مجذورات df منابع متغير

 ٠٠٠/٠ ٧٢٧/١٥ ١٥٧/٣٧٢١ ١٥٧/٣٧٢١ ١ )A(ازدواج 
 ٠٠٠/٠ ٧٢٦/١٥ ٠٣٨/٣٧٢١ ٠٣٨/٣٧٢١ ١ )B(جنس 

 ٠٠٢/٠ ٨٧٥/٩ ٦٦٤/٢٣٣٦ ٦٦٤/٢٣٣٦ ١ )AB(مل تعا
   ٦١٧/٢٣٦ ٥٥٢/٨٧٣١١ ٣٦٩ خطا
    ٠٠٠/٣٤٨٤٩٣ ٣٧٣ مجموع

هاي همسران شاهد ازدواج كرده و ازدواج  براي مقايسه جداگانه دختران و پسران شاهد در خانواده
يانس دوعاملي وارسالمت رواني، از آزمون  رثر تعاملي جنسيت و نوع خانواده دنكرده و بررسي ا

 يعني نوع خانواده با درجه آزادي A  براي متغير α= ٠٥/٠ آمده در سطح  به دست F و شدهاستفاده 
 يعني Bدست آمده براي متغير ه  بFهمچنين .  بزرگتر است٨٦/٣ جدول معادل F از ٧٢/١٥ برابر يک

 معادل يك تعامل با درجه آزادي F نيز بزرگتر است و ٨٦/٣ جدول معادل F از ٧٢/١٥جنسيت معادل 
ثيرپذيري فرزندان أّّت ميان  نيز بزرگتر است و نتايج حاكي از آن است كه٨٦/٣ جدول معادل F از ٨٧/٩

طور ه هاي همسران شاهد ازدواج كرده و ازدواج نكرده ب دختر و پسر در بعد سالمت رواني ازخانواده
 . اين دو متغير نيز معنادار استميانجداگانه تفاوت وجود دارد و در ضمن تعامل 

شاخصهاي آماري
 گروهها

 ميانگين تعداد
حرافان

 استاندارد
t دست ه  ب

 آمده
درجه 
 آزادي

سطح 
 معناداري

 ٤٣/١٥ ٥٢/٢٣ ١٧٧ دختر
 ٠٠٣/٠ ٣٧١ ٠١/٣ ٢٩/١٦ ٤٦/٢٨ ١٩٦ پسر



 
  ٦٩   بررسي و مقايسه كاركرد خانواده و سيماي روانشناختي فرزندان شاهد

 
  مهارتهاي اجتماعي در دو گروه دختران و پسران شاهدميانگين مقايسه تفاوت :٨جدول

 كوچكتر ٩٦/١ جدول معادل t از α= ٠٥/٠ محاسبه شده در سطح tچون ) ٨( جدول بر اساس
 مهارتهاي اجتماعي دختران و پسران شاهد تفاوت ميان كه شد درصد اطمينان مشخص ٩٥است، با 

 .معنادار آماري وجود ندارد

  زيراده شد كه جدول براي بررسي دقيق تفاوتها از تحليل واريانس نيز استفدر اين پژوهش،
 .را نشان مي دهد اين بررسي نتايج 

 

 خالصه تحليل واريانس براي مهارتهاي اجتماعي :٩جدول 

براي مقايسة جداگانه دختران و پسران شاهد در خانواده هاي همسران ازدواج كرده و ازدواج نكرده 
 و بررسي اثرات تعاملي جنسيت و نوع خانواده در مهارتهاي اجتماعي از آزمون تحليل واريانس

 يعني نوع خانواده با درجه A براي متغير α= ٠٥/٠دست آمده در سطح ه  بF. دوعاملي استفاده شد
 B آمده براي متغير به دست Fهمچنين .  كوچكتر است٨٦/٣ جدول معادل F از ٥/٠ برابر يکآزادي 

ز با  تعامل نيF.  كوچكتر است٨٦/٣ جدول معادل F از ٨٧/٢ معادل يکيعني جنسيت با درجه آزادي 
 مياننتايج حاكي از آن است كه  . كوچكتر است٨٦/٣ جدول معادل F از ٠٠٢/٠ معادل يكدرجه آزادي 

هاي همسران ازدواج كرده و  بعد مهارتهاي اجتماعي از خانوادهثيرپذيري فرزندان دختر و پسر در أت
 . تعاملي تفاوت وجود نداردهم به طور جداگانه و همازدواج نكرده 

  شاخصهاي آماري
 گروهها

 ميانگين تعداد
انحراف
 استاندارد

t دست ه  ب
 آمده

درجه 
 آزادي

سطح 
 معناداري

 ٧٧/٢٢ ٠٧/١٧٢ ١٧٧ دختر
 ٠٣/٢٥ ٠٤/١٦٨ ١٩٦ پسر

١٠٤/٠ ٣٧١ ٦٢/١ 

 سطح معناداري F  مجذوراتميانگين مجموع مجذورات df منابع متغير

 ٦٩٢/٠ ١٥٨/٠ ٣٨٦/٩١ ٣٨٦/٩١ ١ )A(ازدواج 
 ٠٩١/٠ ٨٧٩/٢ ٩٣٢/١٦٦٨ ٩٣٢/١٦٦٨ ١ )B(جنس 
 ٩٦١/٠ ٠٠٢/٠ ٣٥٣/١ ٣٥٣/١ ١ )AB(تعامل 

   ٦٣٤/٥٧٩ ١٢١/٢١٣٨٨٥ ٣٦٩ خطا
    ٠٠٠/١٠٩٨٣٤٣٩ ٣٧٣ مجموع



 
 ١٣٨٤ سال چهارم، بهار ،١١شمارة       های آموزشیفصلنامة نوآوري  ٧٠
 

  عملكرد تحصيلي در دو گروه دختران و پسران شاهدميانگينسه تفاوت  مقاي:١٠جدول
 شاخصهاي آماري

 گروهها
 ميانگين تعداد

انحراف 
 استاندارد

tدست ه  ب
 آمده

درجه 
 آزادي

سطح 
 معناداري

 ٤١/٢ ٩٤/١٥ ١٧٧ دختر
 ٠٠٠١/٠ ٣٧١ ١٦٩/١٠ ١٥/٢ ٥٤/١٣ ١٩٦ پسر

 

 بزرگتر ٩٦/١ جدول معادل t از α= ٠٥/٠  محاسبه شده در سطحt چون )١٠(جدول براساس 
 عملكرد تحصيلي دختران و پسران شاهد تفاوت ميان كه  شد درصد اطمينان مشخص٩٥است، با 

 .معنادار آماري وجود دارد
  نتايجزير جدول .، براي بررسي دقيق تفاوتها از تحليل واريانس نيز استفاده شددر اين پژوهش

 .دهد مي  را نشان اين بررسي
 

  خالصه تحليل واريانس براي عملكرد تحصيلي:١١جدول 

 

 مقايسة جداگانه دختران و پسران شاهد در خانواده هاي همسران ازدواج كرده و ازدواج براي
 ،نكرده به طور جداگانه و براي بررسي اثرات تعاملي جنسيت و نوع خانواده در عملكرد تحصيلي

 A براي متغير α= ٠٥/٠ به دست آمده در سطح F. از آزمون تحليل واريانس دوعاملي استفاده شد
همچنين .  بزرگتر است٨٦/٣ جدول معادل F از ٢٧/٤ برابر يکيعني نوع خانواده با درجه آزادي 

Fدست آمده براي متغير ه  بB از ٠٥١/٩٤ معادل يک يعني جنسيت با درجه آزادي F جدول 
 ٨٦/٣معادل  جدول F از ٨٦١/٠ معادل يک تعامل با درجه آزادي F اما.  بزرگتر است٨٦/٣معادل 

با  نتايج حاكي از اين است كه دختران و پسران شاهد در بعد عملكرد تحصيلي .كوچكتر است
هاي همسران شاهد ازدواج كرده و ازدواج نكرده نيز در  فرزندان خانواده.  هستندمتفاوتهمديگر 

 .ندارد نوع خانواده با جنسيت تعامل وجود  هستند، اما ميان متفاوتديگر همبا بعد تحصيلي 

 سطح معناداري F  مجذوراتميانگين مجموع مجذورات df منابع متغير

 ٠٣٩/٠ ٢٧١/٤ ٠٧٨/٢٢ ٠٧٨/٢٢ ١ )A(ازدواج 
 ٠٠٠/٠ ٠٥١/٩٤ ٢٠٦/٤٨٦ ٢٠٦/٤٨٦ ١ )B(جنس 
 ٣٥٤/٠ ٨٦١/٠ ٤٥٠/٤ ٤٥٠/٤ ١ )AB(تعامل 

   ١٧٥/٥ ٥٩٣/١٩٠٧ ٣٦٩ خطا
    ٤٩٥/٨٢٨٩٨ ٣٧٣ وعمجم
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 گيري  نتيجه
هاي همسران شاهد ازدواج كرده و   عملكرد خانوادهميان ها و نتايج نشان داد كه  تحليل يافته

هاي   عملكرد خانواده در خانوادهميانگين تفاوت وجود دارد و ،همسران شاهد ازدواج نكرده
ي است كه پس از هاي همسران شاهد تر از خانواده  پايين،اند همسران شاهدي كه ازدواج كرده

 .اند  ازدواج نكردهشانشهادت همسر
هاي متناقضي وجود   يافته،ثير ازدواج مجددأدر پيشينة تحقيقات انجام شده در زمينة مطالعة ت

 در عملكرد  استواراي ي پايهياند كه رضايت زناشو  كردهاظهار ٤٩ و مينوچين٤٨ بلسكياما. دارد
ثر مسائل خانوادگي و روابط خانوادگي مؤپروري، حل خانواده است و صالحيت در عملكرد فرزند

) ١٩٨٦ (٥١هارلوك). ١٩٨٩ و همكاران، ٥٠ويمربه نقل از اژدري، (كند  بيني مي بخش را پيش رضايت
به (داند  اند عملكرد آنها را ناموفق مي به دليل آمار باالي طالق در افرادي كه ازدواج مجدد كرده

 ).١٣٧٣نقل از اژدري، 
اند  اشاره کرده خوشبختي زناشويي، به اين نتيجه دربارة يدر گزارش )١٩٧٧ (٥٣ويور و ٥٢گلن

تر  اي پايين خوشبختي و رضايت زناشويي تا اندازهاحساس اند   در افرادي كه ازدواج مجدد كردهکه
كند   هر دو جنس صدق ميباره اين واقعيت در.اند از افرادي است كه يك بار ازدواج كرده

در ) ١٩٨٥ (٥٦ و وامپلر٥٥پينك). ٢٠٠٢ ،رشتون و مكالهان ‐نقل از سيگل   به١٩٧٩، ٥٤وايت(
 انسجام ، نظر مادر، پدر يا پدرخوانده و نوجوانبراساساي به اين نكات دست يافتند كه  مطالعه

هاي ناتني پايين است و   در خانوادهپدر پذيري و كيفيت روابط نوجوان با عطاف و ان٥٧خانوادگي
 .)٢٠٠٢ رشتون و مكالهان، ‐ به نقل از سيگل (هستند همسو اين پژوهشها با نتايج  اين يافته

 به اين نتيجه ١٩٧٥، ٦٠، دابرمن١٩٧٩ ٥٩ و ياهاريس٥٨ بوهانوناين پژوهشهاي  خالف يافتهه ب
در حالي كه چهار .  اين دو گروه وجود ندارد ميانند كه تفاوتي در عملكرد خانوادها هدست يافت
؛ ١٩٦٢، ٦٢ و ايريش٦١بورمن(هاي ناتني ضعيف يافتند  كرد خانواده را در خانوادهمطالعه عمل
به نقل از (، ١٩٧٩، ٦٨ و كاهان٦٧؛ پركينز١٩٧٦، ٦٦؛ مسنجر١٩٨٤، ٦٥، اچلنباخ٦٤ سبس٦٣گاربارين

 ).١٩٩٤ ،تامپسون و همكاران

 يكي از مسائلي  كه فقدان پدر به خودي خودگيرد بايد مورد توجه قرار ئله هر حال اين مسبه
 زا استرس ديگري كه ممكن است گاهي برمورد .شود  اختالل در عملكرد خانواده ميسبباست كه 

 بيشتري نياز زمان بيفزايد، ازدواج مجدد مادر است كه براي سازگاري با آن به ئلهبودن اين مس
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تار و شخصيت  كيفيت رفمانندگر ديگري   متغيرهاي تعديل كننده و مداخله،با وجود اين. است
ناپدري، نوع رابطه او با همسر و فرزندان همسر، سن كودك هنگام ازدواج مجدد، نگرش كودك، 

 . در نظر گرفت را بايدمادر و خانواده شهيد نسبت به ازدواج مجدد

 سالمت رواني فرزندان ميان اين بود كه ،دست آمده  سالمت رواني باي که دربارة ديگر يافته
اج كرده و ازدواج نكرده تفاوت وجود دارد و سالمت رواني فرزندان همسران همسران شاهد ازدو

همسان ) ١٩٦٣(ها با نتايج تحقيقات النگ نو و ميكائيل  اين يافته. تر است شاهد ازدواج كرده پايين
ازدواج مجدد والدين پس از مرگ و جدايي خطر بروز بيماريهاي اند  آنان گزارش کرده. است

افراد  بارهپژوهشي كه دراز ) ١٩٧١( ٦٩ رنه بر اساس گزارش.دهد كان افزايش ميرواني را در كود
 اند  كه ازدواج مجدد كرده انجام داد، شدت بيماريسردگي، ناتواني مزمن و سالمتي كاملافمبتال به 
.  از زنان استدر مردان بيشآن  و شدت اند براي نخستين بار ازدواج کرده  كه است از افراديبيش
دك و نوجوان  شايد بتوان گفت كه با توجه به اينكه نگرش كو،دست آمدهه جيه تفاوت بدر تو

 جديد به عنوان پدر ي است، پذيرش فرد مطلوبينوان شهيد، نگرشه عنسبت به پدر خويش، ب
 . باشداسترس زاممكن است براي او 

ج نكرده ده و ازدوا مهارتهاي اجتماعي فرزندان همسران شاهد ازدواج كر، ميانها يافتهبراساس 
است كه ذكر كرده داشتن جانشين پدر، ) ١٩٧٨(خالف نتايج تحقيق شين اين  .تفاوتي وجود ندارد

كند در صورت   پسران بسيار مفيد است و پسري كه با مادرش زندگي ميبه ويژهبراي كودك و 
اژدري، (د داشت  خواه كمتريازدواج مجدد مادر، رفتار آرامتر، توانايي اجتماعي بيشتر و مسائل

هاي تك والدي و  به اين نتيجه دست يافتند كه در خانواده) ١٩٩١(فرستين برگ و چرلين ). ١٣٧٣
توجهي اين   شايد دليل بي. وجود دارد مشکل كودكبودن در اجتماعي ،هاي داراي ناپدري خانواده

 اين مهارتها سنين  مهارتهاي اجتماعي فرزندان اثري ندارد و ممكن است برباشد كه ازدواج مجدد
 يعني سالمت رواني و ذکر شدة پيشينگيري داشته باشند و نسبت به دو متغير  حساسي براي شكل

 .عملكرد خانواده پايدارتر باشند

دان عملكرد تحصيلي فرزندان همسران شاهد ازدواج كرده بهتر از عملكرد تحصيلي فرزن
 پانگ، دونكرس، همپون و گزارشهاي بر اساس .اند  نكردههمسران شاهدي است كه ازدواج 

هايي كه  هاي تك والدي كم و در خانواده پيشرفت تحصيلي در كودكان خانواده) ٢٠٠٢(تامپسون 
و مادر پدر  كودكاني كه با ميان و در  استهاي تك والدي  از خانوادهبيش ،داراي پدرخوانده بودند
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  نتايجهمسو باها  وده است و اين يافته بپيشين بهتركردند از هر دو گروه   خود زندگي ميواقعي

 . است پژوهشاين 
 و ٧٢اوشمان) ١٩٧٩( ٧١كاپالن) ١٩٧٧( ٧٠ چاپمنيد گفت کهمذکور باهاي  پژوهش نتايجييدأدر ت
 كودكاني كه :ندا ه در مطالعات خود به اين نتيجه رسيدنيز )١٩٧٢( ٧٤سانتراك  و)١٩٧٦( ٧٣مانويتز

هاي تك  كنند نسبت به كودكاني كه در خانواده زندگي مي) مجددازدواج (هاي ناتني  در خانواده
 ،رفتار تحصيلي، پيشرفت، رشد اجتماعي و شخصيتهايي مانند  از جنبه كنند والدي زندگي مي

 ).١٩٩٤، به نقل از تامپسون و همكاران(بهترند 
فرزندان است كه نشان داد ) ١٣٧٣(هاي پژوهش اژدري  خالف يافتهاين پژوهش به هاي  يافته

ن شاهدي كه آموزا  در مقايسه با دانشاند کردهشاهدي كه مادرانشان پس از شهادت پدر ازدواج 
 باال ةفرضيتوجيه در .تري هستند در سطح پاييناز نظر تحصيلي اند،  نكردهمادرانشان ازدواج 

است كه دو گروه مذكور ناشي از اين درپيشرفت تحصيلي ميان ان گفت كه تفاوت يافته شده تو مي
كند و به اين ترتيب فرزندان فرصت  پدرخوانده تا حدودي امنيت اقتصادي خانواده را تأمين مي

 .بيشتر براي پرداختن به امور تحصيلي دارند
ها در بعد  ثيرپذيري فرزندان از خانوادهأ تنظرهمچنين در اين پژوهش فرض بر اين بود كه از 

 فرزندان دختر ،عبارت ديگره ب. وجود دارد پسران و دختران تفاوت ميانسالمت رواني 
 ها وضعيت بهتري نسبت به فرزندان پسر اين خانواده ،هاي شاهد از نظر سالمت رواني خانواده
فرزندان، به ويژه كه نشان داده غيبت پدر براي ) ١٩٦٥( با گزارش مونيهان پژوهشنتايج . دارند
 .همسان است  . بسيار مخرب استپسران

 كه چون  چنين نتيجه گرفت شايد بتواناين پژوهشدست آمده از ه هاي ب تهدر توجيه ياف
تري قرار   نسبت به دختران در موقعيت حساس،دهند پسران والد هم جنس خود را از دست مي

كند،   اينكه فرزندان را از داشتن يك منبع حمايتي مهم محروم ميگذشته ازشهادت پدر . گيرند مي
  .کند ميپذيري  ي نقشپسران را نيز فاقد الگو

 مهارتهاي اجتماعي اين نتيجه حاصل زمينةها در ثيرپذيري فرزندان از خانوادهأ تبارههمچنين در
بيلر و ويز ) ١٩٧١( با گزارشات بيلر اين نتيجه.  دختران و پسران تفاوتي وجود نداردميانشد كه 

حداقل به همان ان ند كه دختربه اين نتيجه رسيدآنان . همسان است) ١٩٧٢(و هترينگتون ) ١٩٧٠(
بينند   از غيبت پدر آسيب مي، در رشد روابط با جنس مخالف و رشد اجتماعيانميزان پسر

 ).١٣٧٤تمدني، (
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دست آمد كه ه  عملكرد تحصيلي اين نتيجه بزمينةها در  ثيرپذيري فرزندان از خانوادهأتبارة در
 هاي  يافتهباپژوهش   اينهاي يافته.  استعملكرد تحصيلي دختران از عملكرد تحصيلي پسران بهتر

 كه در زمينه تفاوتهاي جنسي ناشي از فقدان پدر در عملكرد تحصيلي و يپژوهشهايبرخي از 
، سانتروك )١٩٧٠(از جمله لسينگ، زاگورين و نلسون .  مشابهت دارد، استانجام شدهشناختي 

  که اند خود به اين نكته دست يافتهدر مطالعات ) ١٩٦٨(، ساتن اسميت، روزنبرگ و الندي )١٩٧٢(
، )١٩٦٩(اسميت . گذارد  ميمحروميت از پدر اثرات منفي بيشتر بر عملكرد شناختي پسرها به جا

يافتند كه  در)١٩٧٧(و چاپمن ) ١٩٧٣ (٧٨، هرزوگ)١٩٦٩ (٧٧و كالينز) ١٩٦٦ (٧٦ و ماكوبي٧٥نلسن
 ).١٣٧٤تمدني، (شود  سر ميدر فرزندان په ويژه  كاهش عملكرد رياضي بسببغيبت پدر 

هاي   اينكه فرزندان پسر خانوادهنخست :توان به دو نكته اشاره كرد  ميئلهدر توجيه اين مس
ها در موقعيت  اند، نسبت به دختران اين خانواده شاهد كه والد هم جنس خود را از دست داده

پسران نسبت به دختران تر   ممكن است عملكرد تحصيلي پاييندوم اينکهتري قرار دارند؛  حساس
 در سالهاي همچنان که پدر هم وجود داشته باشد؛ دارايدر گروه فرزندان غيرشاهد و فرزندان 

را وضوع اين م . استشدهتحصيل براي دختران نسبت به پسران ارزشمندتر  شاهديم که اخير
 .الً دريافتنيز کامتوان با توجه به افزايش شركت و پذيرش دختران در كنكور دانشگاهها  مي

 كه واكنش مورد توجه قرار گيرد بايد  نيزعالوه بر نكاتي كه تاكنون مطرح شد، اين موضوع
فرزندان شاهد نسبت به از دست دادن و فقدان پدر با واكنش كودكان و نوجواني كه پدر خود را بر 

 مثبت وجود نگرش.  متفاوت است،اند اثر مرگ طبيعي و مواردي غير از شهادت از دست داده
شود كه فقدان پدر براي فرزندان و از دست دادن   ميسببنسبت به شهادت و اعتقادات مذهبي 

 در ،شود تسلي خاطر آنها فراهم تا حدودي موجبات باشد وآسيب رساندههمسر براي مادر كمتر 
به هر حال براساس نتايج اين پژوهش پيشنهاد . ثير نخواهد بودأبدون تهم كامالً که عين حال 

هاي شاهد اختصاص داده شود   كمك و ارائه خدمات به خانوادهي برايشود مراكز مشاوره فعال مي
تا همسران شاهد در شرف ازدواج، ازدواج كرده و ازدواج نكرده و فرزندان آنان از اين مراكز 

 همسران شاهد را از به ويژهها  كاربرد ديگر پژوهش حاضر اين است كه خانواده. استفاده كنند
 و به آنها سازد ميثيرپذيري بيشتر پسرانشان نسبت به فقدان پدر و ازدواج مجددآگاه ساسيت و تأح

  کنند رفتار كنند كه فقدان پدر را كمتر احساساي به گونه با پسرانشان  بتوانند تادهد ميآموزشهايي 
 .شندبکو آنها و ناپدريشان مناسب ميان عاطفي ةو در صورت ازدواج مجدد در ايجاد رابط
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  منابع
 بررسي ميزان ناسازگاري اجتماعي و عملكرد تحصيلي دانش آموزان .)١٣٧٣(اژدري، مهدي 
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