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Abstract 
Introduction: These days, much attention is paid to the role of father in children’s mental 
health and the consequences, his presence would have in family alongside its quality. The aim 
of this research is to estimate the quality of father presence in mental health of children. 
Method: This article is a correlative study in which 200 military families were selected by 
hand sampling. They filled scl-90 and quality of father presence inventories. The sample 
included junior students. Data were analyzed using correlation coefficient and regression. 
Results: The result of study showed that there was significant relationship between the effect 
of father presence alongside its quality with mental health of children and disorders like 
somatzation, depression, anxiety, paranoid symptoms and their educational state. 
Conclusion: These findings emphasized the effect of father presence and specially the quality 
of his presence on mental health of children. 
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 نظامیحضور پدر در سالمت روان فرزندان کارکنان  تاثیر میزان و کیفیت
 

 3زهرا اخوي ،1لو، سعید خدابنده2بیتا افسردیر، 1مجتبی یلوه، خدابخش احمدي

 
 ایرانا...(عج)، تهراندانشگاه علوم پزشکی بقیه ،مرکز تحقیقات علوم رفتاري ، 

 دانشگاه امام حسین (ع)، تهران، ایران ه مدیریت و منابع انسانی،ددانشک ،گروه علوم تربیتی 1
 ، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایرانشناسیدانشکده روان ،گروه روانشناسی 2

 خوارزمی، تهران، ایران، دانشگاه شناسیدانشکده روان ،گروه مشاوره 3
 

 10/5/1391تاریخ پذیرش:   11/5/1391تاریخ دریافت: 
 

 دهکیچ
واده میزان و کیفیت حضور پدر در خانتاثیر شود و پیامدهاي اي میگیري سالمت روان فرزندان توجه ویژهامروزه به نقش پدر در شکل مقدمه:

 از نظامی خانوادگی و با توجه به این مساله که مشاغل و کاري زندگی پیوستگی به توجه با توجه پژوهشگران را به خود معطوف کرده است.
 و کیفیت حضور پدر در سالمت روان فرزندانبررسی تاثیر میزان هدف از پژوهش حاضر  ،هستند خاص پیچیدگی و باال تنیدگی داراي مشاغل

 است. کارکنان نظامی
استان تهران انتخاب شدند و  نظامیگیري در دسترس از بین کارکنان خانواده به روش نمونه 200در این پژوهش همبستگی، تعداد  روش:

ندان فرز ،میزان و کیفیت حضور پدر در خانواده مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه مورد انتخاب و پرسشنامه SCL-90 از پرسشنامهبا استفاده 
 استفاده شد. ضریب همبستگیتحصیلی دبیرستان بودند، براي تجزیه و تحلیل اطالعات از نوجوان در مقطع 

هم میزان و هم کیفیت حضور پدر در خانواده، ارتباط معناداري با عالیم اختالالت روانی به ویژه شکایات جسمانی، افسردگی،  ها:یافته
 .روان در فرزندان دارد اضطراب و افکار پارانوییدي، پیشرفت تحصیلی و افزایش سالمت

قاي سالمت هاي ارتبنابراین یکی از راه ها است.بیشتر از کمیت حضور آندر سالمت روان فرزندان پدر  کیفیت حضورنقش  گیري:نتیجه
 روان فرزندان افزایش میزان و کیفیت حضور پدر در خانواده است.

 
 ، خانواده نظامیپدر، نوجوان، سالمت روان ها:واژهکلید

 
 

  :کترونیک: پست ال. خدابخش احمدينویسنده مسئولKh_Ahmady@yahoo.com 



 اخوي ،لوخدابنده، افسردیریلوه،  احمدي، / 240

 مقدمه
گیري رفتار فرد، خانواده است. محیط یکی از عوامل موثر در شکل

ترین عاملی است که در رشد شخصیت افراد خانه نخستین و بادوام
ترین عامل پدر و مادر به عنوان اصلی و ازگذارد تاثیر می

 ترخانواده بیش ییکاراشود. گیري شخصیت فرزندان یاد میشکل
 و الگوهاي سیستمی هايشیوه خانواده، نظام هايویژگی به

در چند دهه گذشته خانواده . است مربوط آن اعضاي بین تبادلی
ویژه  هتر بر خانواده بتغییراتی را پیدا کرده است که توجه بیش

گیري سالمت روان فرزندان را ضروري ساخته نقش پدر در شکل
مسایل اقتصادي نقش پدر را  این در حالی است که. )4-1(است

به عنوان تولیدکننده و برطرف کننده نیازهاي اقتصادي نشان داده 
هاي شها و نقو این موجب شده است که مسئولیت )7-5( است

است که  تحقیقات نشان داده. ]9, 8[ ها تا حدي تغییر پیدا کندآن
تواند تاثیرات بسزایی در رشد و تحول کودك به ویژه در پدر می

هاي کالمی، موفقیت تحصیلی، عزت نفس زمینه شناختی، مهارت
 کاهش افسردگی و اضطراب و مشکالت رفتاري داشته باشد و
]10-12[. 

زمانی که فرزندان در حال رشد و تحول هستند، وجود پدر و مادر 
در مقابل خطر و افزایش  یدر کنار هم یکی از عناصر حمایت

 . در حالی که افسردگی والدین]13[ استها آن سالمت روانی
هاي ارتباط هاي خانوادگی،تک والدي بودن، استرس ،]14[

بیماري روانی در وجود ، ]15[ اعضاي خانواده با یکدیگر متعارض
گیري در شکل ]17[ و مشکالت اقتصادي و اجتماعی ]16[ خانواده

نیز موثرند. کیفیت ارتباط بین پدر و مادر  نی در کودكآسیب روا
با کاهش استرس در تربیت فرزندان همراه است و همچنین ارتباط 

ود شها میپدر با فرزندان منجر به کاهش مشکالت رفتاري در آن
ترین عوامل حضور پدر از مهم توان گفت کهمی . بنابراین]18[

نقش که  ]19[ است فرزندگیري سالمت روان گر در شکلمداخله
تاثیر او بر روي  .]20[ زندگی فرزند داردکیفیتمستقیمی در 

تحقیقات بسیاري بر از سوي دیگر  .]21[ کودك، مانند مادر است
-نقش پدر در تربیت فرزندان و استحکام خانواده اشاره داشته

 ]23[ دكگیري حمایت هیجانی از کونقش او در شکل ،]22[اند
 زندانفر هویتگیري رفتارهایی همچون استقالل و منجر به شکل

 یگیري و رشد روانشود. بنابراین ارتباط با پدر در شکلمی ]18[
فرزندان اهمیت بسزایی دارد. وقتی پدر در خانواده حضور دارد، 

ضور و ح ]24[ شوندتر دچار مشکالت روانشناختی میفرزندان کم
-گیري سازگاري و سالمت روان در فرزندان میوي موجب شکل

در دوران تحصیل خود کارایی بهتري  بنابراین آنان ،]25[گردد 
هاي ضد اجتماعی کمتري هستند و در برقراري دارند و داراي رفتار

اثر مثبتی روي تفکر و نیز  ]26[ هستند تر ارتباط صمیمی موفق
 دارد. ]28[زندان فرو رشد اجتماعی  ]27[ تعقلی

پیوند عمیقی بین ساختار خانواده و حضور پدر در خانواده  همچنین
 کنند، خطر گرایشناپدري زندگی میبا  که وجود دارد. نوجوانانی

صورت تجربه و در  ]29[ ها وجود داردبه استفاده از مواد در آن

. ]31, 30[ یابدمیزان خطر براي فرزندان افزایش می طالق والدین
 د،کننحضور پدر زندگی میهایی بدون کودکانی که در خانواده

طر و خ ]31[ دارد که ترك تحصیل کنندزیادي وجود احتمال 
و شکست تحصیلی در این  خطررفتارهاي پرگرایش به مواد، 

در واقع غیبت یکی از والدین  .]33, 32[ یابدکودکان افزایش می
و  تحصیلیگیري مشکالتی در زمینه مسایل منجر به شکل

 شود. روانشناختی و مشکالت هیجانی می
در شرایطی هستیم که به دالیل گوناگون از جمله هم اکنون 

تر، مشکالت، نیاز اقتصادي، گسترش تفکر هاي بیشمسئولیت
مادي گرایانه یا سایر عوامل اجتماعی و خانوادگی، پدر مدت کمی 

مادر مسئولیت مدیریت خانه و  تادر خانواده حضور دارد و عمد
ان را فرزند هیجانی و عاطفی ،رسیدگی به امور درسی، تحصیلی 

 خانوادگی، و کاري زندگی پیوستگی به توجه بابه عهده دارد. 
فرزندان  بر آن اثرات و نظامی مشاغل خانوادگی زندگی به توجه
هاي آنان به کارکنان نظامی و خانواده .]34[شود می تلقی مهم

 .]35[کنند دلیل نظامی بودن استرس مضاعفی را تحمل می
 از عضوي حداقل که شودمی گفته اي خانواده به نظامی خانواده

باشد و معموال سرپرست خانواده را  نظامی خدمت مشغول آن
 براي پدر نظامی، هايخانواده در که آنجایی از شود.شامل می

 تا آن ساختار رود،می مأموریت به متناوب و طوالنی هايمدت
 سرپرستی مادر که شودمی والدي تک هايخانواده شبیه حدي

 هرگونه وجودلذا با توجه به اینکه ، ]34[دارد  عهده به را خانواده
 تعالی و رشد در مانعی نظامی کارکنان هايخانواده در مشکل

تحقیق حاضر با هدف ، شودمی محسوب نظامی نیروهاي
پاسخگویی به این سئوال انجام شده است که آیا میزان و کیفیت 

 نقشسالمت روان فرزندان  در در خانواده نظامی حضور کارکنان
 دارد؟

 روش
همبستگی انجام شد. جامعه و به روش  1390این تحقیق در سال 

در استان تهران  نظامیمورد مطالعه فرزندان نوجوان کارکنان 
داراي فرزند که  خانواده 200 تعداد بودند. از مجموع جامعه آماري

که براي مطالعات همبستگی  بودند، مقطع دبیرستان نوجوان در
ري به گیانتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. نمونهکفایت کند 

 هایی انتخابها از دبیرستانصورت در دسترس انجام شد و نمونه
د. مشغول به تحصیل بودن نظامیشدند که در آن فرزندان کارکنان 

شناسی مرضی آوري اطالعات شامل چک لیست نشانهابزار جمع
90-SCL  .و پرسشنامه میزان و کیفیت حضور پدر در خانواده بود 

براي نشان دادن ، SCL-90فرم اولیه  :SCL-90پرسشنامه 
ست. شده اساخته شناختی بیماران جسمانی و روانی هاي روانجنبه

سئوال است که ابعاد مختلفی را از جمله  90این پرسشنامه داراي 
شکایات جسمانی، وسواس اجبار، روابط بین فردي، اضطراب، 

ریشی پافکار پارانویید و روان  افسردگی، پرخاشگري، ترس مرضی،
این پرسشنامه بر اساس روش بازآزمایی و  اعتبارسنجد. را می
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 ]36[گزارش شده است.  97/0و  78/0همسانی درونی به ترتیب 
-SCLبعد  9در ایران نیز نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین 

همبستگی معناداري مشاهده شده  MMPIو مقیاس هاي  90
با  SCL-90است که بیشترین آن بین اضطراب و افسردگی 

و وسواس و روان گسسته گرایی با  MMPIنوراستنی 
بوده است. همچنین بیشترین  MMPI ،59/0اسکیزوفرنی 
و آلفاي  93/0در افسردگی با روش باز آزمایی  ضریب اعتبار

در هنجاریابی این آزمون در  به دست آمده است. 85/0 کرونباخ
گروه دانشجویان، ضریب آلفاي کرونباخ مربوط به عوامل نه گانه 

، SOM=85/0آزمون را به شرح زیر گزارش کرده است
79/0INT= ،78/0OC= ،86/0DEP= ،78/0=ANX ،
77/0HOS=،70/0PHOB= ،77/0PAR=  75/0و=PSY . 

درصد گزارش شده است. وارسی روایی  90حساسیت این ابزار 
سازه این ابزار با استفاد از روش تحلیل عاملی تاییدي و اکتشافی، 
حاکی از آن است که این ابزار، در مجموع از روایی سازه خوبی در 

  .]37[ جمعیت ایرانی برخوردار است
حقق میک پرسشنامه  :میزان و کیفیت حضور پدر پرسشنامه

سوال تشکیل شده و داراي ابعاد وضعیت  35از ، که ساخته
 منزل، میزان و تاثیرگذاري حضور پدر در مدت زمانخانوادگی و 

وي در منزل، مدت زمان با هم بودن، میزان تعامل، میزان اوقات 
براي استخراج سواالت از  فراغت خانوادگی و از این قبیل بود.

 استفاده با اعتبار پرسشنامه .گذاري لیکرت استفاده شدروش نمره
 . بود 82/0 از روش آلفاي کرونباخ

تجزیه و تحلیل اطالعات حاصل از پژوهش، از روش آماري براي 
 همبستگی استفاده شد. 

 نتایج
 1/47درصد پسر و  7/51 نمونه مورد بررسی، 200از مجموع 
بودند که در مقاطع  سال 4/17با میانگین سنی  درصد دختر

د. بررسی کردنتحصیلی دبیرستان و پیش دانشگاهی تحصیل می
ان و پسران از نظر میزان سن و مقاطع اي دو گروه دخترمقایسه

 200نشان نداد. از مجموع  )>p 05/0تحصیلی تفاوت معناداري (
که در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفتند،  نظامینفر از کارکنان 

درصد  5/13درصد دختر بودند. از نظر سن  50درصد پسر و  50
 13اله و س 17درصد  28ساله، 16درصد  5/19ساله،  15ها از آن

در دو  25/1و انحراف استاندارد  14/17ساله با میانگین  19درصد 

درصد 5/21مقطع تحصیلی دبیرستان و پیش دانشگاهی و مجموعاً 
درصد  54در مقطع پیش دانشگاهی بودند. از نظر وضعیت سکونت 

درصد  5/22اي و درصد در منازل اجاره 5/23در منزل شخصی، 
درصد  69داشتند. از نظر اشتغال مادر، در منازل سازمانی سکونت 

درصد در بیرون از منزل شاغل بودند. معدل تحصیلی  31دار و خانه
 ).1بود (جدول 40/3با انحراف معیار  35/16ها نیز آن

بررسی وضعیت میزان حضور پدر در جمعیت مورد بررسی نشان 
ساعت،  4تا  2درصد  5/22ساعت و  2تر از درصد کم 9/69داد که 

ساعت در کنار  6تر از درصد بیش 2/4ساعت و  6تا  4درصد  2/4
خانواده خود حضور فعال دارند. از نظر کیفیت حضور در منزل نیز 

درصد  6/7درصد حضور کم، 32درصد حضور خیلی کم،  1/55
درصد کیفیت حضور باال در منزل دارند.  3/6حضور متوسط و 

اد که سی نیز نشان دبررسی وضعیت روانشناختی جمعیت مورد برر
 44درصد از پسران و  47کنندگان در پژوهش از مجموع شرکت

 درصد فرزندان کارکنان نظامی 91درصد دختران و در مجموع 
درصد  6درصد پسران و  3فاقد عالیم اختالل روانشناختی بوده و 

درصد کل جامعه آماري عالیمی از  9دختران و در مجموع 
 ).2دارا هستند (جدول اختالالت روانشناختی را 

دهد، بین میزان حضور و کیفیت نشان می 3همان طور که جدول 
، همبستگی معنادار و مثبت  597/0حضور پدر در خانواده به میزان 

)01/0 p<(  وجود دارد. همچنین مالحظه شد که میزان حضور
همبستگی معنادار  14/0پدر با عالیم افسردگی فرزندان به میزان 

) دارد و نیز کیفیت حضور پدر به ترتیب >p 05/0سطح  و منفی(در
ی شکایت جسمانی فرزندان همبستگبا اضطراب، افکار پارانوئیدي، 

 ).3( جدول  دارد )>p 05/0داري (منفی و معنا
ــور پدر با متغیرهاي   ــوص رابطه میزان کیفیت حض نتایج در خص
ــر با میزان و    ــن فرزندان پس ــان داد که س ــناختی نش جمعیت ش

ــور پدر ارتباط معناداري دارد (ک ) و این رابطه >01/0pیفیت حض
). همان طور که نتایج 4بـا فرزنـدان دختر ارتبـاط نـدارد (جـدول     

دهد، بین میزان و کیفیت حضـور پدر با وضع  می 4جدول نشـان  
تحصــیلی فرزندان هم دختر و هم پســر ارتباط مثبت و معناداري 

با وضع اقتصادي خانواده ) و نیز میزان حضور پدر >05/0pدارد (
رابطه معناداري ندارد، در حالی که در کیفیت حضــور پدر با وضع 

) >05/0pاقتصـادي خانواده رابطه همبستگی مثبت و معناداري ( 
وجود دارد، اما بین میزان حضــور پدر با وضــع اقتصــادي خانواده 

 ارتباط معناداري یافت نشد.

 اطالعات جمعیت شناختی نمونه مورد بررسی .1جدول 
 درصد فراوانی درصد فراوانی معیار انحراف میانگین دختر پسر سطوح جمعیت شناختیهاي ویژگی

   1/47 88 7/51 94 جنسیت نوع جنس
 

 سن
 25/1 4/17 8 16 5/5 11 سال15
 5/10 21 9 18 سال16
 5/14 29 5/13 27 سال17
 5/9 19 5/16 33 سال18
 5/7 15 5/5 11 سال19

 
 سال تحصیلی

   14 28 5/9 19 اول دبیرستان
 14 28 15 30 دوم دبیرستان
 9 18 17 34 سوم دبیرستان
 13 26 5/8 17 پیش دانشگاهی
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 وضعیت توصیفی متغیرهاي مورد مطالعه .2جدول 
 درصد فروانی سطوح متغیر

 2/69  ساعت 2کمتر از  میزان حضور پدر
 5/22  ساعت 6تا  3
 2/4  ساعت 6تا  4

 2/4  ساعت 6بیشتر از 
 1/55  خیلی کم کیفیت حضور پدر

 32  کم
 6/7  متوسط

 3/6  خوب
 91 182 طبیعی وضعیت سالمت روان فرزندان

 9 18 عالیم اختاللداراي

 فرزندان رابطه بین همبستگی بین میزان و کیفیت حضور پدر با عالیم اختالالت روانشناختی .3جدول 
 کیفیت حضور میزان حضور متغیرها

 - (**)597/0 کیفیت حضور
 (*) -103/0 -002/0 شکایت جسمانی

 -079/0 -008/0 وسواس
 -035/0 036/0 حساسیت در روابط

 086/0 (*)-141/0 افسردگی
 (*) -115/0 -031/0 اضطراب
 -082/0 -016/0 خصومت

 -027/0 026/0 ترس مرضی
 (*) -114/0 -049/0 پارانوئید

 -088/0 -060/0 روان پریشی
 05/0 *p≤    01/0 **p≤ 

 میزان و کیفیت حضور پدر با سایر متغیرهاي جمعیت شناختیرابطه  .4جدول 
 فرزندان دختر فرزندان پسر متغیر

 کیفیت حضور میزان حضور کیفیت حضور میزان حضور
 01/0 002/0  -25/0**  -19/0** سن

 27/0* 18/0* 0/ 25**  24/0** تحصیلی فرزندانوضعیت
 18/0* 04/0 0/ 18** -04/0 وضع اقتصادي خانواده

 
 بحث
نتایج پژوهش مالحظه شد که میزان حضور پدر در بین  با مطابق

ج این . نتایاستاي پذیرفته شده در حد متوسط وکارکنان نظامی 
 حضور پدر بر سالمت روان نقش میزان و کیفیتپژوهش بیانگر 

 عدم حضور پدر و کیفیت حضور معنی که باشد. بدینفرزندان می
وي با عالیم اختالالت روانی از قبیل افسردگی، اضطراب و افکار 

ت هر قدر میزان و کیفیپارانوئیدي همبستگی منفی دارد. در واقع 
 یزن سالمت روانی فرزندانتر باشد، حضور پدر در خانواده بیش

 یلباز ق ییبا متغیرها میزان حضور پدر همچنینو  تر استبیش
ا نتایج پژوهش حاضر ب .داشت يرابطه معناداروضعیت تحصیلی 

 باشد.همسو می ]28 ، 25 ، 5 ، 3 ، 1[ تحقیقات قبلی هايیافته
پدر در خانواده از  حضور موثر توان گفت کهبر این اساس می

عوامل تعیین کننده آرامش روانی و کاهش اضطراب و افسردگی 
ال به از ابت به عبارت دیگر یکی از عوامل مهم در پیشگیري است.

در  واست  پدرحضور  و کیفیت اختالالت روانی در کودکان میزان
حبت باشد. مدر دوران کودکی بسیار اساسی می آناین میان نقش 

در دوران کودکی نقش موثري بر شخصیت فرد والدین و عواطف 
به طوري که حضور موثر پدر و مادر در خانواده و ارتباط  دارد

مطلوب فرزند با والدین تاثیرات چشمگیري بر روان فرد در دوران 
ي انجام شده نیز نشان داده هاپژوهش .]24 ، 23[ ارددگسالی بزر

تري ، عزت نفس پایینتک والدینی هايکه فرزندان خانوادهاست 
در به تاخیر انداختن ارضاي نیازها تحمل کمتري دارند،  و دارند

 تر است و معموالًها پایینهاي مقابله اجتماعی آنمهارت
پدر در خانواده موجب  در حالی که کیفیت حضور ،اندافسرده

سی و ایجاد هویت جن ،اخالقی  ،پیشرفت تحصیلی، رشد شناختی 
اي هاحتمال آسیبشود و فقدان نقش او سالمت روان فرزندان می

نحوه ابزار  و حتی فرزندان در دهدافزایش می هاروانی را در آن
 . ]33[ شوندپرخاشگري دچار مشکل می

شد که  مشخص، حاضر تحقیق قبلی وهاي براساس پژوهش
کننده آرامش روانی و حضور موثر پدر در خانواده از عوامل تعیین

ت و اس فرزندانبر بلوغ  موثر کاهش اضطراب و افسردگی و حتی
در  اند،کودکانی که در طول زندگی خود با غیبت پدر مواجه بوده

 دانتري به مصرف مواد مخدر داشتهدوره نوجوانی گرایش بیش
 .]38[ یابدافزایش می هاآنو میزان افسردگی و اضطراب در  ]18[

هاي متعددي نشان دادند که عدم حضور پدر در خانواده بررسی
کودك اثرگذار است و این  بیش از فوت پدر، بر سالمت روان
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 تر در معرض خطر مشکالت روانشناختی قرار دارندکودکان بیش
و حاکی از بروز باالتر اختالالت افسردگی، اضطراب و  ]40 ، 39[

 بیش فعالی در کودکان -تالل نقص توجهاختالالت رفتاري و اخ
کودکان  ،دادباشد. همان طوري که نتایج نشان محروم از پدر می

ري تمحروم از پدر افسردگی و اضطراب و مشکالت رفتاري بیش
 یمعال تر از دختران بهدهند و پسران به مراتب بیشرا نشان می

ممکن  دهند و حتی این آسیباز خود نشان میاختالالت روانی 
و هاي بعدي زندگی در فرزندان بروز پیدا نکند است در سال

 ، پرخاشگري و افسردگیدر دوره هاي آتی زندگیکودکان فاقد پدر 
هاي به عمل آمده بر . بررسی]41[ نشان دهند از خود تري رابیش

ها در طول درصد آن 25کوتیک نشان داد که سایروي بیماران 
و یا ناپدید شده بود؛ در حالی که  فوت کردهدوره کودکی، پدرشان 

و خطر بروز  ]41[ درصد بود 7این مورد براي گروه کنترل 
در کودکان محروم از پدر باال است و پسران  سازگاريمشکالت 

از پدر در مقایسه با دختران بیشتر در معرض ابتال به محروم 
حضور پدر نقش اساسی در . ]18[ مشکالت روانشناختی قرار دارند

ي که از دحتی کودکان شاهد با وجوزندگی کودکان دارد، 
 اعی برخوردار هستند و مرگ پدر آنهاي اقتصادي و اجتمحمایت

ها به دلیل شهادت، جنبه ارزشی دارد نیز در مقایسه با کودکان 
  .برندتري رنج میعادي از مشکالت رفتاري بیش

همچنین در این پژوهش، میزان و کیفیت حضــور پدر با وضعیت 
ــان د ــیلی فرزندان رابطه معناداري نشـ اد. بدین معنی که تحصـ

لی در تحصیمیزان کیفیت حضـور پدر در خانه منجر به پیشرفت  
عواملی چون شـغل پدر، میزان تحصیالت والدین،  فرزندان شـد.  

حضور یا عدم حضور یکی از والدین وضعیت خانوادگی، اقتصادي، 
توانند به موفقیت یا عدم موفقیت از جمله عواملی هســتند که می

در  که حضــور پدربه صــورتیآموز تاثیر بگذارند. تحصــیلی دانش
ــیات به  خانواده از عوامل تعیین ــرفت دختران در ریاض کننده پیش

همچنین سان است. همآید. در مورد پسران هم نتایج حسـاب می 
نتایج  ]27[اینگونه حضور بر هوش کالمی پسران اثر گذار است. 

پژوهش حاضـر نشـان داد که بین کیفیت حضـور پدر با وضعیت    
ــادي رابطـه  که این رابطه در میزان اي وجود دارد. در حالیاقتصـ

یقاتی که تاکنون انجام شده به حضور پدر دیده نشد. هر چند تحق
حضـور به معناي کلی توجه داشـته و نشان داده است که پدرانی   

تامین معاش خانواده ســـاعات  که داراي دو شــغل بودند و براي 
ا تري بکردند، ارتباط کمبســیاري را در خارج از منزل ســپري می

ها تعامل با گونه خانوادهو کودکان این ]42[فرزندان خود داشتند 
 .]43[ آموزند منبع قدرت در خانواده را نمی
ــاس نتایج پژوهش می توان گفت که اوالً هم میزان و هم بر اسـ

ــت و این   ــالمت روان فرزندان مهم اس ــور پدر در س کیفیت حض
ــازم  ــوع باید در س ــترین ماموریت و انموض هاي نظامی که بیش

جـدایی پـدر از خـانواده وجود دارد مورد توجـه قرار گیرد و ثـانیاً      
تواند کمبود حضور را جبران کند و بنابراین کیفیت حضور پدر می

ــور پدر در خانواده می     تواند در کمـک بـه ارتقـاي کیفیـت حضـ
ر یگهاي سـازمانهاي نظامی جدي گرفته شـود. از سویی د  برنامه

هاي کارکنان سپاه انجام شده تحقیق حاضـر در مجموعه خانواده 
ــت و هر چند می ــیاري از خانوادهاس ــابه نیز تواند در بس هاي مش

 مورد استفاده قرار گیرد ولی باید در تعمیم نتایج احتیاط شود. 
 

ه رغم وجود رابطتحقیق حاضـر نشان داد که علی  گیري:نتیجه
ایی هکیفیت حضــور پدر، در خانواده همبســتگی باال بین میزان و

که وضع اقتصادي خوبی دارند، کیفیت حضور نیز باالتر است، هر 
چند ممکن اسـت کمیت حضـور پایین باشد. هم میزان حضور و   
کیفیت حضــور با ســالمت روانی و وضــع تحصــیلی فرزندان در 
ــور نقش    ــور، کیفیت حضـ ــت، بنابراین کیفیت حضـ ارتبـاط اسـ

یزان حضور دارد و پدرانی که ناچاراً حضور تري نسـبت به م بیش
ــور خود را بهبود   ــت کیفیت حض کمتري در منزل دارند، الزم اس

 بخشند.

ــکر و قـدردانی  که در  هـایی خـانواده دانیم از الزم می: تش
ت که فرصعلوم رفتاري  تحقیقاتمرکز پژوهش شـرکت کردند،  

ــتیبانی کرد و مراکز  ایجادپژوهش را  ــیو از آن پشـ که  آموزشـ
، نــدهمکـاري و همــاهنگی الزم را براي اجراي طرح فراهم کرد 

نهایت قدردانی را به عمل آوریم.
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