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Aims The adverse effects of war have been well proven on the veterans’ children. However, 
very little research has shown the effect of these adverse effects on marriage and attitude of 
veteran’s children toward marriage. The aim of this study was to investigate the correlation 
between self-differentiation, family function, and life satisfaction with the attitude toward 
marriage of veterans’ children.
Materials & Methods In this descriptive-correlational study, 300 veterans’ children were 
selected from different units of foundation of martyrs and veterans affairs of Qaem Shahr in 
2018. The statistical population of this research included all the veterans’ children in Qaem 
Shahr in the mentioned year. The subjects were selected by convenience sampling method. 
The data were collected, using attitude toward marriage scale, self-differentiation inventory, 
family assessment device, and life satisfaction scale. The data were analyzed by SPSS 21, using 
Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis tests.
Findings There was a negative and significant relation between family function and attitude 
toward marriage (r=-0.30), and there was a positive and significant relationship between 
attitude toward marriage with self-differentiation (r=0.25) and life satisfaction (r=0.23). 30% 
of the variance in attitude toward marriage resulted from family functioning, self-differentiation 
subscales including I-position, emotional reactivity, and life satisfaction (p<0.05). Also, among 
the variables of the research, family function had the most role in predicting attitude towards 
marriage of veterans’ children.
Conclusion Family function, self-differentiation, and life satisfaction can play an important role 
in predicting attitude toward marriage of veterans’ children.
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  چکيده
 است. با شده ثابت خوبی به جانباز فرزندان روی جنگ نامطلوب اثرات :اهداف
 ازدواج به فرزندان نگرش و ازدواج را روی آن تاثیر کمی تحقیقات وجود، این

 خود، تمایزیافتگی رابطه همبستگی پژوهش این هدف. است کرده مشخص
  بود. جانباز فرزندان ازدواج به نگرش با زندگی از رضایت و خانواده عملکرد
 نفر ۳۰۰ روی ۱۳۹۷همبستگی حاضر در سال  - توصیفی پژوهش :ها روش و ابزار
 انجام شهر قائم ایثارگران امور و شهید بنیاد مختلف واحدهای جانباز فرزندان از
شهر در سال  جامعه آماری پژوهش شامل کلیه فرزندان جانباز شهرستان قائم. شد

 از استفاده با ها داده. شدند انتخاب دسترس در روش به ها بودند. آزمودنیمذکور 
 مقیاس و خانواده عملکرد سنجش خود، تمایزیافتگی ازدواج، به نگرش مقیاس
روش ها  تجزیه و تحلیل دادهمنظور  به. شدند آوری جمع زندگی از رضایت

گام به کار رفتند.  به رگرسیون چندگانه به شیوه گام همبستگی پیرسون و تحلیل
  نیز استفاده شد. SPSS 21 افزار نرم
ازدواج  به نگرش با خانواده عملکرد بین داری معنی و منفی رابطه :ها یافته

)۳۰/۰ -=r( داری بین نگرش به ازدواج با تمایزیافتگی خود  و رابطه مثبت معنی
)۲۵/۰=r) ۲۳/۰) و رضایت از زندگی=rبه نگرش % تغییرات۳۰. ) وجود داشت 

 های مقیاس خرده خانواده، عملکرد بین پیش متغیرهای از ناشی ازدواج
. ودب زندگی از رضایت و هیجانی پذیری واکنش من، جایگاه شامل تمایزیافتگی
 را نقش بیشترین خانواده عملکرد پژوهش، متغیرهای میان از همچنین
  ).p>۰۰۱/۰داشت ( جانباز فرزندان ازدواج به نگرش بینی پیش
 در تواند می زندگی از رضایت و خود تمایزیافتگی خانواده، عملکرد :گیری نتیجه
  باشد. داشته مهمی نقش جانباز فرزندان ازدواج به نگرش بینی پیش
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  مقدمه
بعد از جنگ در معرض  جانبازان بزرگترین گروهی از افراد هستند که

. [1]شوند و دچار اختالل استرس پس از سانحه می آسیب بوده
اختالل استرس پس از سانحه ممکن است عوارض نامطلوبی برای 

های  جانبازان داشته باشد. با این حال مشاهدات بالینی و پژوهش
زای جنگ فقط به  دهند که پیامدهای آسیب تجربی نشان می

خانواده، های دیگر مثل  شود، بلکه محیط جانبازان محدود نمی
دیده از  . افراد آسیب[2]دهد دوستان و غیره را نیز تحت تاثیر قرار می

جنگ ممکن است اثرات نامطلوبی روی عملکرد خانواده خود داشته 
های  تواند جنبه العمربودن عواض ناشی از جنگ می . مادام[3]باشند

مختلف زندگی همسران جانباز را نیز تحت تاثیر قرار داده و باعث 
 الگویی از بیشترجای الگوهای ارتباطی سازنده  تا آنها به شود

همچنین، تجربه مستقیم جنگ  .[4]نمایند استفاده مخرب ارتباطی
عنوان پدر را مختل کرده و  تواند توانایی جانبازان برای عمل به می

. مصاحبه با [5]منجر به مشکالتی در رشد و رفتار فرزندان شود
شان مشکالت  دهد که فرزندان ن میهمسران جانبازان جنگی نشا

فعالی و  رفتاری فراوانی در زمینه اقتدار، افسردگی، خشم، بیش
وخو و کنترل خود گزارش  خشونت، اختالل خلق [5]روابط شخصی

خصوص  . اثرات نامطلوب جنگ روی نسل بعدی به[1]کنند می
خوبی ثابت شده است با این وجود تحقیقات کمی تاثیر  فرزندان به

اثرات نامطلوب را روی ازدواج و نگرش فرزندان به ازدواج  این
عنوان یک جنبه از ازدواج  بررسی کرده است. نگرش به ازدواج به

کننده الگوهای رفتاری و عاطفی در  بین یکی از عوامل اصلی پیش
طور مشخص  روابط نزدیک و همچنین روابط شخصی است. به

شتری بر ادراک و رفتار های قوی مثبت و منفی به احتمال بی نگرش
گیری  و رفتارهای مرتبط با آن مانند تصمیم [6]افراد در مورد رابطه

عنوان معنا و  تواند به . نگرش به ازدواج می[7]برای ازدواج تاثیر دارد
انتظار یک فرد از ازدواج و رابطه زناشویی آینده تعریف شود و 

  .[8]ممکن است در طول عمر تغییر کنند
. [9]دهد اره ازدواج و طالق اغلب در خانواده رخ مییادگیری درب

دهد که چگونه نگرش و رفتار در  نسلی نشان می نظریه انتقال بین
شود. این نظریه بیان  خانواده از والدین به فرزندان منتقل می

توانند عالیم آسیب را از طریق والدین تجربه  کند کودکان می می
ای با  هنگامی که کودک در خانه. [1]کنند و در آینده بازتاب دهند

رسد  کند به این نتیجه می ازدواج هماهنگ و ارتباط موثر رشد می
رسد  که ازدواج امری مثبت است. بنابراین، وقتی به بزرگسالی می

ای  کند. با این حال، اگر یک کودک در خانه این ارزش را منعکس می
یدی منفی به رسد د با تعارض مداوم رشد کند وقتی به بزرگسالی می

تواند در  عملکرد خانواده میطور کلی  . به[9]ازدواج خواهد داشت
عنوان  عملکرد خانواده به .[10]نگرش به ازدواج نقش داشته باشد

شود و  های بین اعضای خانواده تعریف می تعامالت و واکنش
ها و مرزهای اعضای  شامل متغیرهای درون خانواده مثل نقش

آوری  پذیری و تاب انسجام، سازگاری، انعطافخانواده، میزان 
. تجارب [11]های خانواده است خانواده و همچنین، باورها و ارزش

گیری نگرش، باور و  خانواده از دوران کودکی نقش مهمی در شکل
انتظارات فرزندان دارد. به عبارت دیگر، کودکان چگونگی ازدواج و 

شان یاد  ویی والدینزندگی خانوادگی را با مشاهده روابط زناش
گیرند. عالوه بر آن روابط سالم بین اعضای خانواده با میزان  می

فرزند نقش دارد. در  - شادکامی بیشتر در میان زوجین و روابط والد
نتیجه، احتمال نگرش مثبت ازدواج به نسل بعدی افزایش 

های مختلف نشان  . در همین زمینه، نتایج پژوهش[12]یابد می
ویایی و عملکرد خانواده در نگرش به ازدواج نقش دارد، دهد که پ می
ای که سطح باالیی از پویایی خانواده با نگرش مثبت به  گونه به

. همچنین، بررسی در مورد نگرش فرزندان [13 ,10]ازدواج ارتباط دارد
نگرش های عادی و طالق نسبت به ازدواج نشان داد که  خانواده پسر

تر و نسبت به  نسبت به ازدواج مثبتهای عادی  پسران خانواده
  .[14]استتر  طالق منفی

های مهم خانوادگی است که ممکن است  تمایزیافتگی یکی از مولفه
در نگرش به ازدواج فرزندان نقش داشته باشد. تمایزیافتگی دارای 
دو بعد درونی معرف بلوغ عاطفی و بعد بین فردی معرف بلوغ 

توانند با  یی از تمایزیافتگی، بهتر میارتباطی است. افراد با سطح باال
پذیرتر  زا کنار بیایند، سازگاری بیشتر و انعطاف شرایط استرس

کنند و کمتر تحت  تر عمل می هستند و در شرایط هیجانی مستقل
. سطح باالیی از تمایزیافتگی در [10]تاثیر شرایط قرار خواهند گرفت

ین والد و فرزند نقش رضایت زناشویی، ثبات رابطه و ارتباط موثر ب
دارد. همچنین، تمایزیافتگی با عملکرد هیجانی و عقالنی ارتباط 
داشته و به حفظ هویت فردی و روابط بین فردی مثبت 

. تحقیقات هم نشان دادند که تمایزیافتگی خود در [15]انجامد می
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یعنی  های تمایزیافتگی بین مولفه و [10]نگرش به ازدواج نقش دارد
آمیختگی با  پذیری عاطفی، جایگاه من، گریز عاطفی و هم واکنش

افرادی که تمایل بیشتری و  [16]نگرش به ازدواج رابطه وجود دارد
دارند نسبت به افرادی دارای گریز از ازدواج، تمایزیافتگی به ازدواج 

  .[17 ,10]ی دارندباالتر
یکی دیگر از عوامل موثر بر نگرش به ازدواج رضایت از زندگی 

. رضایت از زندگی حس قناعتی است که فرد از [18 ,10]ستا
تواند فرصتی برای او فراهم نماید تا  اش دارد. این حس می زندگی

منافع خود را دنبال و رضایت بیشتری از زندگی خود به دست 
های بهزیستی ذهنی است  . رضایت از زندگی یکی از جبنه[19]آورد

گیرد  مورد استفاده قرار میکه برای سنجش بهزیستی عمومی و کلی 
و اثرات عوامل بیولوژیکی و محیطی را بر شادکامی فردی مورد 

هایی  های خاص یا زمینه دهد. رضایت از زندگی حوزه بررسی قرار می
از رضایتمندی مثل رضایت شغلی و رضایت زناشویی یا رضایت 

. همانند یک نگرش مثبت به [21 ,20]گیرد خانوادگی را در بر می
های اجتماعی  دگی، رضایت از زندگی با سایر رفتارها و نگرشزن

مانند عزت نفس و حمایت اجتماعی ارتباط دارد و با متغیرهایی 
. افراد [22]طور منفی مرتبط است مانند افسردگی و افکار خودکشی به

راضی نسبت به افراد ناراضی در پنج سال آینده بیشتر ازدواج 
کمتر احتمال دارد که طالق بگیرند، شوند و  کنند، والدین می می

کارشان را از دست دهند و شغل جدیدی را شروع کرده و تغییر 
طور کلی، سطح باالی رضایت زندگی با رویدادهای  مکان دهند. به

مثبت و سطح پایین رضایت افراد با رویدادهای منفی ارتباط 
نشان  ها . در پژوهشی که بین دختران مجرد انجام شد یافته[23]دارد

ها،  ای از طرز تلقی مجموعهعنوان  داد که بین سبک زندگی به
با نگرش به های افراد در زندگی  های رفتار و سلیقه ها، شیوه ارزش

همچنین، پژوهش دیگری نشان داد  .[24]ازدواج رابطه وجود دارد
افرادی که سطح باالیی از رضایت زندگی دارند سطح هیجانی 

  .[10]مثبتی به ازدواج دارند پایدارتری داشته و نگرش
از آنجایی که نگرش به ازدواج شامل باورها و انتطاراتی است که هم 

و حوادث و  [7]با پیش از ازدواج و هم با زندگی زناشویی ارتباط دارد
زا، خشونت خانوادگی،  های زندگی مثل دوران کودکی استرس آسیب

های خانوادگی،  های فرهنگی، ارزش تعارض والدینی و طالق، زمینه
وضعیت اقتصادی و اجتماعی، ساختار خانواده و سایر متغیرهای 

طور مستقیم روی دیدگاه و نگرش افراد در مورد  تواند به دیگر می
 [25]شان در مورد ازدواج تاثیرگذار باشد زندگی آینده، انتظار و تمایل

های  و با توجه به اینکه پیامدهای جنگ روی وضعیت خانواده
ویژه فرزندان جانباز اثرگذار است، توجه به نگرش ازدواج  ان بهجانباز

  رسد. فرزندان جانباز و عوامل موثر بر آن ضروری به نظر می
عملکرد خانواده، تمایزیافتگی و هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه 

  رضایت از زندگی با نگرش به ازدواج فرزندان جانباز بود.
  

  ها ابزار و روش
توصیفی از نوع همبستگی بود که در سال روش پژوهش حاضر 

جامعه آماری پژوهش شامل کلیه . شهر انجام شد در قائم ١٣٩٧
نفر)  ۵۱۲۸بودند ( ١٣٩٧شهر در سال  فرزندان جانباز شهرستان قائم

 جانباز با استفاده از جدول فرزندان از نفر ۳۵۷که از میان آنها 
کار و دسترسی به دلیل سختی  اما به؛ شدند انتخاب مورگان گرجسی

ها در بنیاد شهید  نامه های اجرای پرسش فرزندان جانباز و محدودیت
 این انتخاب شدند. به در دسترس گیری نمونه روش نفر به ۳۰۰

 واحدهای به که دختر و پسر مجردی جانباز فرزندان از که صورت
(واحدهای  شهر قائم شهرستان ایثارگران امور و شهید بنیاد مختلف

 کردند مراجعهپذیرش، بهداشت درمان، مددکاری و واحد آموزش) 
 .نمایند تکمیل را های این پژوهش نامه پرسش تا شد خواسته
بودن  های ورود به پژوهش شامل مجردبودن، در قید حیات مالک

پدر و مادر، زندگی با پدر و مادر و نداشتن مشکالت جسمانی در 
اطمینان داده شد که اطالعات  کنندگان تبه کلیه شرکفرزندان بود. 

  .باقی خواهد ماند آنها کامًال محرمانه
  ابزارهای مورد استفاده در پژوهش شامل موارد زیر بودند:

در  گراردو  کینارداین مقیاس توسط  مقیاس نگرش به ازدواج: - ١
برای ارزیابی نگرش افراد نسبت به ازدواج طراحی شده  ۱۹۸۶سال 

پذیری زناشویی، شادکامی،  است که عواملی از قبیل مسئولیت
دهد. این  آزادی و سازگاری به ازدواج را مورد ارزیابی قرار می

تا  ۱لیکرتی از کامًال مخالفم= ۵صورت  سئوال و به ۱۴مقیاس شامل 
 و ۷۰حداکثر و حداقل نمره در این مقیاس  است. ۵کامًال موافقم=

. [26]دهنده نگرش مثبت نسبت به ازدواج است نمره باال نشان و ۱۴
و  ۸۸/۰پایایی این مقیاس با استفاده از روش آلفای کرونباخ 

. [27]گزارش شده است ۸۶/۰ضریب پایایی بازآزمایی اجرای آن 
و  ۷۷/۰ر را ضریب آلفای کرونباخ این ابزا کوکسو  هریس - برانچ

. پایایی این ابزار در [28]گزارش کردند ۸۶/۰پایایی بازآزمایی آن را 
به دست  ۷۲/۰پژوهش حاضر با استفاده از روش آلفای کرونباخ 

  آمد.
 در دریکنامه توسط  این پرسش نامه تمایزیافتگی خود: پرسش -٢

 ۴سئوال و  ۲۰با هدف سنجش تمایزیافتگی شامل  ٢٠١١ سال
 هیجانی و برش من، جایگاه هیجانی، پذیری واکنشمقیاس  خرده
 از لیکرتی ۶صورت  نامه به این پرسش. با دیگران است آمیختگی هم

گزاری  نمره ۶است= من شبیه کامالً  تا ۱نیست= من شبیه اصالً 
 باال نمره و ۲۰ و ۱۲۰شود. حداکثر و حداقل نمره در این مقیاس  می
ابزار  این . پایایی[29]است باالترتمایز  نشانگر نامه پرسش این در

 های مقیاس برای خرده کرنباخ آلفای روش طریق از دریکتوسط 
 هیجانی برش ،۸۵/۰ من ، جایگاه۸۸/۰ هیجانی پذیری واکنش
 تحلیل. شده است برآورد ۷۰/۰ دیگران با آمیختگی هم و ۷۹/۰

نموده  تایید را ذکرشده عامل چهار نیز وجود تاییدی عاملی
و همکاران با استفاده  فخاری. پایایی این ابزار در پژوهش [29]است

گزارش شد که نشانگر پایایی  ۷۶/۰از روش آلفای کرونباخ برابر با 
مطلوب این ابزار است. روایی این ابزار نیز با استفاده از تحلیل 
عاملی اکتشافی و تاییدی در فرهنگ ایرانی مورد بررسی قرار گرفت 

. پایایی این [30]استا مورد تایید قرار داده که وجود چهار عامل ر
به  ۸۴/۰ ابزار در پژوهش حاضر نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ

  دست آمد.
نامه اصلی سنجش عملکرد  پرسش ابزار سنجش خانواده: - ٣

طراحی شد  ۱۹۸۹در سال  بیشوپو  بالدوین، اپستین خانواده توسط
مقیاس حل مساله، ارتباط یا  خردهسئوال و هفت  ٦٠که دارای 

ها، پاسخگویی عاطفی، آمیزش عاطفی، کنترل رفتاری  تعامل، نقش
نامه براساس مدل  این پرسش .[31]و عملکرد کلی خانواده است

سال به باال تدوین شده  ١٢برای افراد  مستر مکعملکرد خانواده 
تا  ١وافقم=لیکرتی از کامًال م ٤صورت  گذاری این ابزار به است. نمره

نامه  با توجه به کلید تصحیح، پرسشاست.  ٤کامًال مخالفم=
نمره باال در هر شود.  گذاری می صورت مستقیم و معکوس نمره به

و نمره کاکرد ناسالم نامه نشانگر اختالل و  مقیاس و کل پرسش خرده
و همکاران  اپشتین. [32]دهنده عملکرد مطلوب است پایین نشان

تا  ٧٢/٠ بین ها را مقیاس مجموعه خرده آلفای ضریب دامنه
 .[33]گزارش کردند ٩١/٠تا  ٨٣/٠و همکارن بین  زولفیکیو  [31]٩٢/٠

روایی این ابزار براساس روایی سازه با  یوسفیدر پژوهش همچنین، 
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استفاده از تحلیل عاملی تاییدی مورد تایید قرار گرفت و پایایی این 
کردن در کل نمونه  ی کروونباخ و دونیمهابزار نیز با استفاده از آلفا

. در پژوهش حاضر از [34]به دست آمد ۸۲/۰و  ۸۳/۰ترتیب  به
سئوال بود و پایایی  ۱۲مقیاس کلی این ابزار استفاده شد که شامل 

  به دست آمده است. ۸۴/۰آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ 
گیری سطح  با هدف اندازه این مقیاس زندگی: از رضایت مقیاس - ۴

در  گریفینو  الرسن، ایمونز، دینررضایت از زندگی کلی افراد توسط 
گذاری آن  سئوال است که نمره ۵شامل و  تدوین شد ۱۹۸۵سال 
انجام  ۷تا کامًال موافقم= ۱لیکرتی از کامًال مخالفم= ۷صورت  به
ت فرد نامه بیشتر باشد رضای هر چه نمره فرد در این پرسش شود. می

و  ۵نیز از زندگی بیشتر بوده و حداقل و حداکثر نمره در این مقیاس 
و همکاران ضریب آلفای این ابزار را  اورتگا - لوپز .[35]است ۳۵
و روایی سازه آن را نیز با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و  ۷۴/۰

. ضریب پایایی این مقیاس با [36]تاییدی مورد تایید قرار دادند
به  ۸۲/۰و روش بازآزمایی  ۸۷/۰استفاده از روش آلفای کرونباخ 

روایی سازه مقیاس این مقیاس با دست آمده است. همچنین، 
دار برآورد شده  استفاده از مقیاس شادکامی و افسردگی معنی

پایایی این ابزار در پژوهش حاضر با استفاده از روش  .[37]است
  به دست آمد. ۷۲/۰کرونباخ آلفای 

آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین متغیرها و سپس 
بینی نگرش  گام برای پیش به رگرسیون چندگانه به شیوه گام تحلیل

به ازدواج برحسب متغیرهای عملکرد خانواده، تمایزیافتگی و 
ه کردن رابطه چندگان منظور مشخص به رضایت از زندگی به کار رفتند.

 به نگرش با زندگی از تمایزیافتگی خود، عمکلرد خانواده و رضایت
فرزندان از رگرسیون چندگانه استفاده شد. قبل از ارایه و  ازدواج

های آمار پارامتریک مورد بررسی قرار  ها ابتدا مفروضه تحلیل داده
دهنده  اسمیرنوف نشان - مربوط به آزمون کلوموگروفنتایج  .گرفت
استقالل دوربین واتسون آزمون زیع متغیرها و بودن تو نرمال

 نتایج آزمون عدم همخطی چندگانه نیز جمالت خطا را تایید کرد.
نشان از عدم وجود همخطی شدید میان متغیرهای مستقل داشت. 

  نیز استفاده شد. SPSS 21 افزار نرم
  

  ها یافته
% ٣٣/١٤% پسر بودند. ٠/٤٦کنندگان دختر و  % شرکت٠/٥٤

 ٢٥% آنها ٠/٣٦سال،  ٢٥تا  ٢٠% ٠/٣٩سال،  ٢٠کنندگان زیر  شرکت
% ٠/٧سال سن داشتند.  ٣٠% آنها باالی ٦٧/١٠سال و  ٣٠تا 

% دیپلم، ٠/١٥کنندگان دارای مدرک تحصیلی زیردیپلم،  شرکت
% دارای مدرک کارشناسی ارشد و ٣٣/٤٥% کارشناسی، ٦٧/٣٢

  باالتر بودند.
ن جانباز با عملکرد خانواده همبستگی بین نگرش به ازدواج فرزندا

منفی و بین نگرش به ازدواج فرزندان جانباز با تمایزیافتگی خود و 
 برش من، جایگاه هیجانی، پذیری های آن شامل واکنش مولفه

با دیگران و همچنین رضایت از زندگی  آمیختگی هم هیجانی و
  ).۱؛ جدول >۰۵/۰pهمبستگی مثبت به دست آمد (

های  مقیاس ملکرد خانواده، رضایت از زندگی و خردهمتغیرهای ع
پذیری هیجانی توانستند  تمایزیافتگی شامل جایگاه من و واکنش
بینی کنند. در مرحله اول  نگرش به ازدواج فرزندان جانباز را پیش

% واریانس نگرش به ازدواج را تبیین کرد. در ٩عملکرد خانواده 
یگاه من به تحلیل وارد شد مقیاس جا مرحله دوم هنگامی که خرده

% رسید. در مرحله سوم هنگامی که رضایت از ٢٠ضریب تعیین به 
وارد شد تغییرات نگرش به ازدواج به  زندگی به تحلیل رگرسیون

پذیری  در مرحله چهارم مشاهده شد که واکنش و ؛% رسید٢٧

داری در  های تمایزیافتگی نیز نقش معنی مقیاس هیجانی از خرده
% واریانس ٣٠نگرش به ازدواج دارد. در مجموع متغیرها  بینی پیش

بینی کردند. ضرایب استانداردشده رگرسیون  نگرش به ازدواج را پیش
نیرومندترین متغیر در  β=-۳۰/۰ برای متغیر عملکرد خانواده

  ).>٠٠١/٠pبینی نگرش به ازدواج بود ( پیش
  

ن بین متغیرهای میانگین آماری نمرات و ضرایب همبستگی پیرسو) ۱جدول 
  پژوهش

میانگین   متغیرها
  ۷  ۶  ۵  ۴  ۳  ۲  ۱  نمرات

              ۱ ۷۷/۳۰±۲۴/۷  عملکرد خانواده - ۱
              ۶/۰-  ۱ ۳۴/۶۸±۵۴/۶  تمایزیافتگی - ۲
          ۴۰/۰-۵۵/۰۱  ۵۸/۲۰±۸۰/۶  جایگاه من - ۳
        ۱۷/۰-۸۴/۰۲۸/۰۱  ۳۰/۱۷±۲۱/۵  آمیختگی درهم - ۴
      ۱۱/۰- ۴۹/۰۰۹/۰  ۴۳/۰۱  ۲۲/۱۲±۹۲/۳  برش عاطفی - ۵
پذیری  واکنش - ۶

    ۱۸/۰-۸۴/۰۲۴/۰۷۵/۰۴۰/۰۱  ۸۰/۱۸±۱۸/۶  هیجانی

  ۳۰/۰-۱۷/۰ ۳۸/۰۰۴/۰  ۰۲/۰ ۰۷/۰ ۱  ۰۴/۱۹±۸۹/۶  رضایت زندگی - ۷
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  بحث

عملکرد خانواده، تمایزیافتگی و هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه 
  رضایت از زندگی با نگرش به ازدواج فرزندان جانباز بود.

نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که بین عملکرد در این پژوهش 
از میان خانواده و نگرش به ازدواج رابطه منفی وجود دارد و 

بیشتر از سایر متغیرها در بین، عملکرد خانواده  متغیرهای پیش
این یافته  نقش داشت.نگرش به ازدواج فرزندان جانباز بینی  پیش

نشان دادند که ارتباط  جانگو  کیمهای دیگر همسو بود.  با یافته
داری بین عملکرد خانواده و نگرش به ازدواج دانشجویان کره  معنی

دریافتند که نگرش به  کاظمیانو  باقریان. [10]جنوبی وجود دارد
. [38]ازدواج با جو اجتماعی خانواده دانشجویان ارتباط دارد

نیز نشان داد که بین عملکرد خانواده با نگرش و احساس  الزینسک
  .[39]افراد جوان به ازدواج رابطه وجود دارد

ترین منابع  والدین یکی از مهمدر تبیین این یافته باید گفت 
کاری و  فرزندپروری، نقشن در زمینه ازدواج، اطالعاتی برای نوجوانا

گیری نگرش به ازدواج تحت تاثیر  بنابراین، شکل؛ غیره هستند
. براساس نظریه انتقال بین [40]عملکرد خانواده آنها خواهد بود

تواند به مدلی برای فرزندان  نسلی، رابطه مثبت و منفی والدین می
گی شروع به تعمیم نموده تبدیل شود. بنابراین فرزندان در طول زند 

دهند  و انتظاراتی را در مورد ازدواج و سایر روابط خانوادگی رشد می
اند در آینده  و زندگی خود را از آنچه از روابط والدین تجربه کرده

نمایند. این فرآیند یادآور نظریه یادگیری اجتماعی  سازی می مدل
عنوان یک  به یادگیری اجتماعی، خانواده. طبق نظریه [9]نیز است

گیرد. طبق این  واحد اجتماعی است که در آن نگرش افراد شکل می
نظریه، نوجوانان معموًال به دو شیوه نگرش به ازدواج را در خانواده 

های آنها  گیرند که شامل استفاده از مشاهده والدین در نقش یاد می
شان  و گفتگو و بحث با والدین، هستند. والدین در ارتباط با فرزندان

های جنسیتی و نحوه عمل در آنها را  اطالعاتی در مورد نقش
بنابراین، کودکانی که دارای عملکرد خانواده ناشاد  .[39]دهند می

کنند و نسبت به  سازی می هستند رفتارهای ناکارآمد و بد را درونی
کودکان دارای عملکرد خانواده سالم و شاد ارزش کمتری برای 

یافته دیگر این  .[41]به طالق خواهند داشتازدواج و نگرش مثبتی 
پژوهش نشان داد که بین تمایزیافتگی خود و نگرش به ازدواج 

دیگر همسو بود. های  رابطه مثبت وجود دارد. این پژوهش با یافته
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در پژوهشی روی دانشجویان مجرد کره جنوبی  جانگو  کیم
ازدواج دریافتند که ارتباط مثبتی بین تمایزیافتگی و نگرش به 

نیز نشان  کالنترکوشهو  بخشی جهان. [10]دانشجویان وجود دارد
دادند که بین تمایزیافتگی و رغبت به ازدواج رابطه مثبتی وجود 

توان گفت تمایزیافتگی، بیانگر  تبیین این یافته میدر . [42]دارد
میزان توانایی هر فرد برای تمییز بین فرآیند عقلی از فرآیند 

است. افراد تمایزیافته مفهوم نیرومندی از  احساسی و عاطفی
خویشتن در اختیار دارند. عقاید محکم و باورهای کامًال مشخصی 

گذارند. این افراد از  دارند که خویشتن مستحکم را به نمایش می
توانند به میل خود رفتار یا احساس  لحاظ عاطفی پخته بوده و می

هوشی یا عقلی آنها در خالل  . بنابراین، از آنجایی که کارکرد[43]کنند
گیری و ازدواج بارز و مسلط باقی  تنش یا بحرانی مثل تصمیم

ماند. برای انتخاب همسر از یقین بیشتری برخوردارند بنابراین  می
به دور از هرگونه پریشانی عاطفی در اطراف خود در اخذ تصمیم 

ه تری ب برای ازدواج، استقالل بیشتر و به نوبه خود نگرش مثبت
ازدواج خواهند داشت. در مقابل، عقل و عاطفه اشخاص نامتمایز 

دهد و  شان را تحت تاثیر قرار می آمیخته است که زندگی چنان درهم
دلیل آنکه  شان قرار دارند. آنها به تحت اختیار احساسات اطرافیان

اشخاصی ترسو و به لحاظ عاطفی نیازمند هستند، فردیت خود را از 
نوعی شبه خویشتن نامتمایز را نشان  هدهند و ب دست می

گیری برای انتخاب همسر  شود در تصمیم که باعث می [43]دهند می
  نگرش منفی داشته باشند.

بین رضایت از زندگی و های دیگر این پژوهش نشان داد که  یافته
دیگر این پژوهش با یافته نگرش به ازدواج رابطه مثبت وجود دارد. 

دهد تاکنون  بیات پژوهش نشان میروری بر ادهمسو بود. م
در خارج از کشور ای در این زمینه در ایران انجام نشده است.  یافته
دریافتند که بین رضایت از زندگی و نگرش به ازدواج  جانگو  کیم

تبیین این یافته باید گفت  در .[10]داری وجود دارد رابطه معنی
آگاهی از ارزش وسیله ارزیابی شناختی مانند  رضایت از زندگی به
شود و به ادراک یک فرد از گذشته و احساسش  زندگی تعیین می
سو، افرادی که رضایت بیشتری  بنابراین، از یک؛ به آینده اشاره دارد

دلیل ثبات هیجانی باال، نگرش  کنند و به از زندگی روزانه تجربه می
از سوی دیگر، طبق نظریه  .[10]دهند مثبتی به ازدواج نشان می

ع اجتماعی ادراک افراد از یک واقعیت اجتماعی یا خود مرج
ارزیابی اساسًا مبتنی بر مرجعی است که افراد آگاهانه یا ناآگاهانه 

گیرند از آن استفاده کنند. براساس این نظریه، رضایت از  تصمیم می
شده فرد، ممکن  عنوان معیار سنجش بهزیستی ادراک زندگی به
. در زمینه نگرش به [22]عی باشدعنوان یک مرجع اجتما است به

ازدواج هم با توجه به اینکه رضایت از زندگی تحت زندگی تاثیر 
گیرد،  وضعیت گذشته، وضعیت اجتماعی و اقتصادی افراد قرار می

عنوان یک مرجع ارزیابی قرار گیرد. از این رو، رضایت از  تواند به می
طور بالقوه در  شود که به زندگی بیشتر منجر به شادکامی ذهنی می

های مثبت به ازدواج  ها و نگرش گیری ارزش خودشکوفایی و شکل
  موثر است.

ترین محدودیت این پژوهش، مربوط به روایی بیرونی است؛  مهم
زیرا جامعه آماری این پژوهش گروه خاصی از جامعه یعنی فرزندان 
جانبازان بودند، بنابراین امکان تعمیم نتایج به کل جامعه با 

شود این پژوهش در  رو است. بنابراین پیشنهاد می محدودیت روبه
پذیری  ود تا بتوان قابلیت تعمیمهای دیگر نیز انجام ش جامعه
آوری اطالعات در این  های پژوهش را افزایش داد. جمع داده

دهی بود، پس محدودیت دیگر  پژوهش براساس مقیاس خودگزارش
ها  گیری مربوط است، چرا که گزارش این پژوهش به ابزار اندازه

دهی مستعد تحریف  های ناخودآگاه و تعصب در پاسخ دلیل دفاع به
شود در تحقیقات آینده از یک  تند؛ بنابراین، پیشنهاد میهس

پژوهش کیفی مبتنی بر مصاحبه استفاده شود. همچنین، براساس 
شود مسئوالن و مدیران بنیاد  های پژوهش حاضر، پیشنهاد می یافته

های  شهید با تقویت مراکز مشاوره بنیاد شهید و ایثارگران از یافته
های مختلف برای  با برگزاری کارگاه این پژوهش استفاده نموده و

های  های جانبازان، زمینه را برای بهبود عملکرد خانواده خانواده
جانبازان فراهم نموده و با آموزش قبل از ازدواج به فرزندان جانباز 

  زمینه را برای تسهیل نگرش به ازدواج فررندان فراهم نمایند.
  

  گیری نتیجه
زندگی با نگرش  از تگی خود و رضایتبین عملکرد خانواده، تمایزیاف

و عملکرد خانواده  به ازدواج فرزندان جانباز رابطه وجود دارد
  است.نگرش به ازدواج فرزندان جانباز کننده  بین ترین پیش قوی

  
: نویسندگان از کلیه کسانی که در این پژوهش با ما تشکر و قدردانی
کلیه کارمندان مرکز کنندگان پژوهش و  ویژه شرکت همکاری کردند به
  کنند. شهر صمیمانی تشکر و قدردانی می بنیاد شهید قائم

ها با رعایت موازین اخالقی  نامه : اجرای پرسشاخالقی تاییدیه
کنندگان اطمینان داده شد که  و به کلیه شرکت صورت گرفت

  محرمانه باقی خواهد ماند. اطالعات آنها کامالً 
گونه تعارض منافعی  دارند هیچ ی: نویسندگان اعالم متعارض منافع

  وجود ندارد.
هللا عباسی (نویسنده اول)،  : قدرتسهم نویسندگان

%)؛ ٦٠شناس/پژوهشگر اصلی/تحلیلگر آماری/نگارنده بحث ( روش
سمیه حسینی (نویسنده دوم)، نگارنده مقدمه/پژوهشگر  سیده

  %)٤٠اصلی/نگارنده بحث (
ط نویسندگان تامین : منابع مالی پژوهش حاضر توسمنابع مالی

  شد.
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