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ساله محروم از پدر و  12و  11بررسی مقایسه ای اختالالت رفتاری و عملکرد تحصیلی کودکان 

 1393-94عادی شهرستان دزفول در سال تحصیلی 

 3،محمد جعفرپور سکوندی2،یاسر وهابیان فرد1رضا عشری

 چکیده

ساله محروم از پدر و عادی  12و  11پژوهش حاضر با هدف مطالعه و بررسی اختالالت رفتاری و عملکرد تحصیلی کودکان 

کلیه روش پژوهش حاضر پس رویدادی بوده و جامعه آماری آن .طراحی و اجرا شد 1393-94شهرستان دزفول در سال تحصیلی 

دانش  32نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده)  82ساله مقطع ابتدایی شهرستان دزفول بودند. در نهایت  12و  11دانش آموزان 

دانش آموز عادی( به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه اختالالت  50م از پدر و آموز محرو

رفتاری راتر استفاده شد. معدل دانش آموزان به عنوان مالک عملکرد تحصیلی در نظر گرفته شد. داده های به دست آمده با 

برای مقایسه میانگین گروه های مستقل تحلیل شدند. تحلیل داده ها نشان داد که بین  tاستفاده از شاخص های توصیفی و نیز آزمون 

کودکان محروم از پدر و عادی در اختالالت رفتاری تفاوت معناداری وجود دارد و بین عملکرد تحصیلی کودکان محروم از پدر و 

 عادی تفاوت معناداری وجود ندارد. 

 ، عملکرد تحصیلی، محروم از پدر، کودکان، کودکان عادیاختالالت رفتاری واژه های کلیدی:

                                                           
 gmail.com91070reza@دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه محقق اردبیلی 1

 کد پستی:  09382755640شماره تلفن: 

  2دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه محقق اردبیلی-

  3دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی دانشگاه محقق اردبیلی-

mailto:reza91070@gmail.com
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 مقدمه

خانواده مهمترین نهاد اجتماعی در جوامع انسانی بوده و از نظر تکوین شخصیت و پرورش آن در فرزندان و همچنین سازگاری   

ا به وجود آوردن محیطی امن و بعدی فرد با جامعه دارای آثار وسیعی می باشد. پدر و مادر دو رکن اساسی خانواده هستند که ب

(. لذا عدم حضور هر یک از والدین در محیط خانواده تعادل 1،1993سالم، رشد روانی فرزندان خود را میسر می سازند)دارلینگ

در این زمینه، در طی دهه های گذشته، بیشتر بر نقش مادر در آن را بر هم زده و آثار سوئی بر رشد طبیعی فرزندان می گذارد.

ورش فرزندان تأکید شده،در حالی که اخیراً اهمیت نقش پدر نیز شناخته شده و در پژوهش های متعدد بر اهمیت حضور پدر در پر

 (.2،1995خانواده و نقش وی در سالمت روانی کودکان تأکید شده است)بلک و هوکان

ر موثر است. پدرانی که ارتباط مثبت و اجتماعی کودکان بسیا-پدر نقش مهمی در خانواده داشته و حضور وی در رشد عاطفی

موثری با کودکان داشته، زمان بیشتری را با آن ها می گذرانند و ارتباط گرم و نزدیکی با آن ها دارند، دارای فرزندانی با مشکالت 

ا و )هارت، هوزتر و احساس کفایت تحصیلی و پیشرفت تحصیلی باالتری هستندرفتاری کمتر، رفتار اجتماعی قابل قبول

. روند وابستگی کودکان به پدران از سال اول زندگی شکل گرفته و طی سال های بعد تشدید می شود. حضور پدر (3،2007پلهام

به افزایش طی این سال ها در کنار کودک، منجر به رشد توجه و تمرکز، انضباط عاطفی و شناخت اجتماعی در فرزندان شده، 

و کاهش اضطراب و افسردگی در دختران و پسران منجر می شودو در جهت گیری سازگاری و کاهش پرخاشگری در پسران 

(. لذا از دست دادن پدر در طی این سال ها می تواند لطمات جبران 4،1990جنسی مناسب آن ها نیز نقش مهمی را ایفا می کند)الرز

 ناپذیری بر سالمت روانی کودکان وارد سازد.

اخیر توجه بسیاری از محققین علوم تربیتی و روانشناسی را به خود جلب کرده، به طوری که در مساله ی فقدان پدر طی دهه های    

مقاله در این خصوص در مجالت روانشناختی منتشر شده است. فقدان پدر از جمله  345حدود  1998تا  1974خالل سال های 

طور مستقیم و غیر مستقیم اثرات ویژه ای بر رشد  شرایط خاص خانوادگی است که می تواند به عنوان یک متغیر مهم محیطی به

عمومی و ابعاد مختلف رفتار کودک در زمینه ی سالمت جسمانی، روانی و عملکرد تحصیلی داشته باشد)نیسی، نجاریان و پور 

مهارت های  (.کودکان فاقد پدر عزت نفس پایین تری داشته و در به تاخیر انداختن نیازها تحمل کمتری دارند، لذا1380فرجی،

مقابله اجتماعی آن ها نیز پایین تر بوده و فراوانی اضطراب و افسردگی و رخداد حاالت عصبی و خودکشی در آن ها باالتر می 

(. بسیاری از پژوهش های صورت گرفته 7،2004؛ مات، کاوالسکی و مناقن6،2003؛ کاسن، کوهن و بروک2005، 5باشد)آالن

رفتاری در آن ها می –ان نشان داده اند که فقدان پدر به بروز و تشدید مشکالت و اختالالت عاطفی در ارتباط با کودکان و نوجوان
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( در 2005)1(. آالن1380؛ خدارحیمی و حق شناس،2004؛ مات، کاوالسکی و مناقن،2003انجامد)کاسن، کوهن و بروک،

مات، ز پدر شایع تر از گروه عادی می باشد. پژوهش خود نشان داد که پرخاشگری، بیش فعالی و اضطراب در گروه محروم ا

(در بررسی کودکانی که با تک والد خود زندگی می کنند، نشان دادند که پرخاشگری و اضطراب در  2004کاوالسکی و مناقن)

 گروه محروم از پدر شایع تر از گروه عادی می باشد. 

محروم از پدر صورت گرفته است. برای نمونه خرامین و در ایران نیز تحقیقاتی در زمینه برخی مسائل و مشکالت کودکان 

(با هدف بررسیپاره ای از اختالل های رفتاری در کودکان محروم از پدر، نشان دادند که میزان شیوع اختالل 1373بوالهری)

یج مشابهی (در پژوهش خود به نتا1382رفتاری در کودکان محروم از پدر بیشتر از کودکان عادی است. قهاری و همکاران) 

ساله  11تا  7رفتاری و عملکرد تحصیلی کودکان  _(در بررسی مقایسه ای اختالالت عاطفی  1388پوراحمدی) دست یافتند. 

 _محروم از پدر و عادی شهر تهران به این نتایج دست یافت که بین کودکان محروم از پدر و عادی در نمره کلی اختالالت عاطفی 

وم از پدر، تفاوت معناداری وجود دارد. عملکرد تحصیلی کودکان محروم از پدر پائین تر از کودکان رفتاری به نفع کودکان محر

 عادی بود و بین دختر ها و پسر ها از لحاظ مشکالت رفتاری تفاوت معناداری وجود داشت. 

ن و نوجوانان، پژوهش های بسیاری عالوه بر مطالعات انجام شده در رابطه با تاثیر فقدان پدر بر سازگاری و سالمت روانی کودکا

نیز به بررسی پیشرفت تحصیلی فرزندان خانواده های فاقد پدر پرداخته اند. نتایج این پژوهش ها نشان می دهد که فرزندان خانواده 

ان و پور های عادی از نظر پیشرفت تحصیلی به طور معنی داری برتر از خانواده های تک والدینی)تنها مادر( هستند)نیسی، نجاری

( در بررسی 2001(. در مطالعه ای دیگر مک الناهان و سندفور)2003؛ تامپسونز و ایتال،1996؛ کوکسی و فاندل،1380فرجی،

کودک ادعا نمودند که کودکان فاقدر پدر نسبت به کودکان واجد پدر دارای تمایل تحصیلی کمتر و شکست  35000بیش از 

ودکانی که پدر واقعی خود را از دست می دهند، عملکرد بدتری در مدرسه دارند، نمرات تحصیلی بیشتری بوده اند. در مجموع ک

پایین تری می گیرند و اعتماد به نفس تحصیلی پایین تری نسبت به کودکانی که با پدر و مادر واقعی خود زندگی می کنند، 

 (.2002دارند)سیگل، راشتون و مک الناهان،

نشان می دهد که فقدان پدر می تواند در شکل گیری شخصیت کودکان و نوجوانان تاثیر عمده  توجه به نتایج پژوهش های متعدد

داشته و صدمات جبران ناپذیری را بر سالمت روانی و عملکرد تحصیلی آن ها وارد آورد. برای کاهش دادن اثرات منفی فقدان 

به دست آید. با وجود انواع پژوهش های صورت گرفته  پدر بر کودکان و نوجوانان الزم است شناخت کاملی از این اثرات منفی

در این زمینه در ایران، پژوهشی که در آن به بررسی مقایسه ای اختالالت رفتاری و عملکرد تحصیلی به ویژه در گروه کودکان 

مقایسه ای اختالالت  دبستانی محروم از پدر پرداخته باشد، بسیار محدود است. لذا پژوهش حاضر در همین راستا و با هدف بررسی

طراحی و  1393-94ساله محروم از پدر و عادی شهرستان دزفول در سال تحصیلی 12و 11رفتاری و عملکرد تحصیلی کودکان 

 اجرا شده است. با توجه به اهداف و پیشینه تحقیق، فرضیه هایزیر تدوین شده است:

                                                           
1Alan 
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 الت رفتاری دانش آموزان عادی است. اختالالت رفتاری دانش آموزان محروم از پدر بیشتر از اختال 

 عملکرد تحصیلی دانش آموزان محروم از پدر پائین تر از عملکرد تحصیلی دانش آموزان عادی است. 

 روش بررسی

کلیه دانش روش استفاده شده در پژوهش حاضر از نوع علیو مقایسه ای )پس رویدادی( می باشد. جامعه آماری این پژوهش را 

در شهرستان دزفول در حال تحصیل هستند، تشکیل می دهند. جمع  1393-94ساله مقطع ابتدایی که در سال  12و  11آموزان 

آوری نمونه دانش آموزان دارای پدر به صورت تصادفی ساده انجام گرفت ولی نمونه دانش آموزان محروم از پدر را به علت کم 

ن محروم از پدر تشکیل دادند. در کل، نمونه آماری این پژوهش شامل بودن جامعه دانش آموزان محروم از پدر، کلیه دانش آموزا

دانش آموز دارای پدر( بود. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه اختالالت  50دانش آموز محروم از پدر و  32دانش آموز)  82

یلی در نظر گرفته شد. عملکرد رفتاری راتر فرم معلمین استفاده شد و معدل دانش آموزان نیز به عنوان مالک عملکرد تحص

تحصیلی در این پژوهش به صورت ضعیف، متوسط و قوی بیان شده است.برای تحلیل آماری داده ها از آمار توصیفی) فراوانی، 

برای دو گروه مستقل ( استفاده شد.همچنین، برای کلیه فرضیه ها tدرصد، میانگین و انحراف معیار( و از آمار استنباطی ) آزمون 

 در نظر گرفته شده است. =05/0ح معنی داری سط

 ابزار اندازه گیری 

به منظور جمع آوری داده ها در مورد اختالالت رفتاری در این پژوهش از پرسشنامه اختالالت رفتاری راتر فرم معلمان استفاده شده 

شناخت مشکالت رفتاری کودکان در توسط مایکل راتر و جهت تهیه ی ابزاری مناسب برای  1976است. این پرسشنامه در سال 

ماده جدید به آن و تبدیل چهار  6ماده بوده که مهریار و همکاران با افزوردن  26مدرسه ساخته شده است. این پرسشنامه دارای 

درجه  هریک از مواد آزمون در یک مقیاس سهماده ای تبدیل کرده اند.  30ماده به دو ماده به علت تشابه، آن را به یک پرسشنامه 

است . نقطه برشی که توسط مهریار و همکاران  60(نمره گذاری می شود. حداکثر نمره اختالل رفتاری کودک  2،  1،  0ای) 

باشد آن کودک دارای اختالالت  9است، یعنی اگر نمره کودکی در این پرسشنامه بیشتر از  9مورد استفاده قرار گرفته است نمره 

 رفتاری است.

 –افسردگی، رفتار ضد اجتماعی  –پرخاشگری، اضطراب  –بعد عمده را در برمی گیرد که عبارتند از: بیش فعالی  این آزمون پنج 

اختالل سلوک، رفتارهای ناسازگارانه و اختالل کمبودتوجه.در پژوهش حاضر در تقسیم بندی سؤاالت پرسشنامه براساس نشانگان 

(تغییراتی صورت گرفت و ابعاد پرسشنامه به چهار بعد  DSM-IVی آمریکا)رفتاری راهنمای آماری و تشخیصی انجمن روانپزشک

اختالل سلوک و رفتارهای ناسازگارانه کاهش یافت.  –افسردگی، رفتار ضد اجتماعی  –بیش فعالی، اضطراب  –کمبود توجه 

 مجموع نمرات حاصل از این ابعاد چهارگانه نمره اختالالت رفتاری کل را نشان می دهد.

( 1967(. در پژوهش اولیه که توسط راتر)1975رسشنامه دارای پایایی معتبر و شناخته شده ی علمی است)راتر و همکاران، این پ

. گزارش شده /85کودک انجام گرفت، پایایی این پرسشنامه از طریق بازآزمایی به فاصله سیزده هفته در حدود + 91بر روی 
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ن روش های دو نیمه کردن و بازآزمایی، ضریب همبستگی این پرسشنامه را به ترتیب ( با به کار برد1372است. فروع الدین عدل)

( این پرسشنامه را 1975بوده است. راتر و همکاران) 001/0. گزارش کرده است. در هر دو پژوهش سطح اطمینان/85. و /68

وافق بین پرسشنامه و تشخیص روانپزشک کودک درصد ت 91( روی 1967دارای اعتبار علم قابل قبول می دانند. در پژوهش راتر)

معنادار است. در ایران پرسشنامه مذکور در پژوهش های متعددی)همچون مهریار و  001/0گزارش کرده که در سطح  76.7را 

( بکار رفته است. همچنین این پرسشنامه توسط 1374، خرامین، 1369، حاتمی، 1369، سهرابی، 1361، 1371همکاران، 

 (.1374؛ خرامین، 1371( در شیراز هنجاریابی شده است)مهریار و یوسفی،1371اران)مهریار و همک

با استفاده از پرسش های تکمیلی، اطالعات مربوط به دانش آموزان) سن، جنس، کالس، معدل ( و میزان تحصیالت والدین آنها  

شد که به صورت: ضعیف، متوسط و قوی کسب شد.در این پژوهش از معدل تحصیلی به عنوانمالک عملکرد تحصیلی استفاده 

 بیان شده است. 

 روند اجرای پژوهش 

پس از کسب مجوزهای الزم و مشخص شدن اعضای نمونه و هماهنگی با مسئولین، طبق برنامه ریزی قبلی، پژوهشگران به مدارس 

ردند. پس از گردآوری داده ها در مورد شهرستان دزفول مراجعه کرده و پرسشنامه اختالالت رفتاری راتر را بر روی معلمان اجرا ک

اختالالت رفتاری، نمرات معدل دانش آموزان به عنوان شاخص عملکرد تحصیلی توسط مدیران مدارس در اختیار پژوهشگران قرار 

( و از فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیاری به دست آمده با استفاده از شاخص های توصیفی)گرفت. در مرحله ی بعد داده ها

 برای دو گروه مستقل( تحلیل شدند. tآمار استنباطی ) آزمون 

 یافته ها 

دانش  32نفر می باشد که از این تعداد  82همان گونه که اشاره شد تعداد کل دانش آموزان شرکت کننده در پژوهش حاضر 

مالحظه می شود، فراوانی دانش آموزان ( 1-4دانش آموز واجد پدر بودند. همان گونه که در جدول)  50آموز محروم از پدر و 

درصد نمونه را به خود 0/61نفر( حـدود  50درصد و فراوانی دانش آموزان عادی)  0/39نفر( حدود  32محروم از پدر )

 اند.اختصاص داده 

 

 

 

 

 (: توزیع فراوانی و درصد وضعیت پدر 1-4جدول) 
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درصد، دانش  2/51( حدود 42(مالحظه می شود، دانش آموزان دارای اختالل بیشترین فراوانی)2-4همان گونه که در جدول) 

 اند. درصد نمونه را به خود اختصاص داده 8/48ـدود ( ح40آموزان فاقد اختالل کمترین فراوانی )

 (: توزیع فراوانی و درصد اختالالت رفتاری.2-4جدول)

 

 

 

 

 

 

 

 

درصد، عملکرد  6/47(حدود 39( مالحظه می شود، عملکرد تحصیلی قوی بیشترین فراوانی)3-4همان گونه که در جدول) 

 اند.درصد نمونه را به خود اختصاص داده 6/25(حـدود 21تحصیلی متوسط کمترین فراوانی) 

 

 

 

 

 (: توزیع فراوانی و درصد عملکرد تحصیلی.3-4جدول)

 

 فراوانیمطلق
درصدفراوان

 ی
 درصدفراوانینسبی

یتجمدرصدفراوان

 عی

 وضعیت پدر

محروم از 

 پدر
32 0/39 0/39 0/39 

 0/100 0/61 0/61 50 عادی

  0/100 0/100 82 جمعکل

 
 فراوانیمطلق

درصدفراوان

 ی
 درصدفراوانینسبی

درصدفراوانیتجم

 عی

اختالالت 

 رفتاری

دارای 

 اختالل
42 2/51 2/51 2/51 

 0/100 8/48 8/48 40 فاقد اختالل

  0/100 0/100 82 جمعکل
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(مالحظه می شود، میانگین و انحراف معیار مؤلفه های تحقیق می باشد که میانگین و انحراف معیار مؤلفه 4-4آنچه که در جدول) 

می  842/0و  729/1، مؤلفه عملکرد تحصیلی 5/6و  817/9، مؤلفه اختالالت رفتاری 490/0و  609/1وضعیت پدر به ترتیب 

 باشد .

 ندگی مؤلفه های تحقیق.(: شاخص مرکزی و پراک4-4جدول)

رهای مورد مطالعه در (گروه های مستقل می باشد که برای کلیه متغی tهای این پژوهش آزمون) یافته های استنباطیمربوط به فرضیه

 ارائه شده است. 05/0این پژوهش در جداول زیر با سطح خطای 

 

 

 
 مطلقفراوانی

درصدفراوان

 ی
 درصدفراوانینسبی

درصدفراوانیتجم

 عی

عملکرد 

 تحصیلی

 6/47 6/47 6/47 39 قوی

 2/73 6/25 6/25 21 متوسط

 0/100 8/26 8/26 22 ضعیف

  0/100 0/100 82 جمعکل

 شاخص آماری

 مؤلفه تحقیق
 انحراف معیار میانگین تعداد

 490/0 609/1 82 وضعیت پدر

 5/6 817/9 82 اختالالت رفتاری

 842/0 729/1 82 عملکرد تحصیلی
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مستقل برای بررسی معناداری تفاوت میانگین نمرات اختالالت رفتاری دانش آموزان  t(: آزمون 5-4جدول)

 .محروم از پدر و عادی

 

مستقل استفاده گردیده  tجهت آزمون فرضیه ی اول و مقایسه ی اختالالت رفتاری دانش آموزان محروم از پدر و عادی از آزمون 

کوچکتر از سطح  023/0با سطح معناداری  017/2محاسبه شده  t( نشان می دهد چون آزمون 5-4ول)است. همان گونه که جد

می باشد، لذا فرض صفر رد شده و آزمون معنادار است، و تفاوت بین میانگین نمرات اختالالت رفتاری دانش آموزان  05/0خطای 

ی نماییم که بین میانگین نمرات اختالالت رفتاری دانش آموزان محروم از پدر و عادی پذیرفته می شود. پس می توانیم نتیجه گیر

محروم از پدر و عادی تفاوت معناداری وجود دارد که این تفاوت به نفع دانش آموزان عادی در پایین بودن میزان اختالالت 

 رفتاری می باشد. 

د تحصیلی دانش آموزان مستقل برای بررسی معناداری تفاوت میانگین نمرات عملکر t(: آزمون 6-4جدول)

 محروم از پدر و عادی.

 شاخص های آماری

 

 متغیرها
 میانگین تعداد 

انحراف 

 معیار

درجه 

آزاد

 ی

 tخص شا
سطح 

 معناداری

نتیجه 

 آزمون

اختالالت 

 رفتاری

 339/7 593/11 32 محروم از پدر

 0Hرد 023/0 017/2 80
 690/5 680/8 50 عادی

 شاخص های آماری

 

 میانگین تعداد  متغیرها
انحراف 

 معیار

درجه 

آزاد

 ی

 tشاخص 
سطح 

 معناداری

نتیجه 

 آزمون

عملکرد 

 تحصیلی

 842/0 75/1 32 محروم از پدر

 0Hقبول 358/0 365/0 80
 849/0 82/1 50 عادی
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مستقل استفاده شده است.  tعملکرد تحصیلی دانش آموزان محروم از پدر و عادی از آزمون جهت آزمون فرضیه دوم و مقایسه 

بزرگتر از سطح خطای  358/0با سطح معناداری  365/0محاسبه شده  t( نشان می دهد، چون آزمون 6-4همان گونه که جدول)

انیم نتیجه گیری نماییم که بین میانگین عملکرد می باشد، لذا فرض صفر تایید شده و آزمون معنادار نمی باشد. پس می تو 05/0

تحصیلی دانش آموزان محروم از پدر و عادی تفاوت معناداری وجود ندارد، یعنی میزان عملکرد تحصیلی دانش آموزان محروم از 

 پدر پایین تر از عملکرد تحصیلی دانش آموزان عادی نمی باشد

 بحث و نتیجه گیری

ه شده است که رشد شخصیت کودک به شدت توسط والدین متأثر می شود و غیبت یکی از این دو یا به طور کلی این امر پذیرفت 

هر دو، اثر نامطلوبی بر رشد آنان خواهد داشت و شخص را مستعد به بیماری روانی یا مشکالت رفتاری بعدی خواهد ساخت. 

ه داشته و صدمات جبران ناپذیری را بر سالمت روانی فقدان پدر می تواند در شکل گیری شخصیت کودکان و نوجوانان تأثیر عمد

و عملکرد تحصیلی آن ها وارد آورد. به منظور کاهش دادن این اثرات نامطلوب فقدان پدر بر کودکان و نوجوانان، الزم است 

د تحصیلی شناخت علمی از آن کسب گردد. در همین راستا پژوهش حاضر با هدف مطالعه و بررسی اختالالت رفتاری و عملکر

طراحی و اجرا شد. نتایج حاکی از آن بود که  1393-94ساله محروم از پدر و عادی شهرستان دزفول در سال  12و  11کودکان 

بین دانش آموزان محروم از پدر و عادی در زمینه ی اختالالت رفتاری تفاوت معناداری وجود دارد، و اختالالت رفتاری کودکان 

(، کاسن و 2005(، آالن)1997ودکان عادی می باشد. این یافته با نتایج پژوهش های کری و همکاران)محروم از پدر بیشتر از ک

(، 1382(، قهاری)1373(، خرامین و بوالهری)1380(، خدارحیمی و حق شناس)2004(، مات و همکاران)2003همکاران)

( همسو می باشد. این 2007کاران)(، و هارت و هم2002(، هوفن آر)2001(،مک الناهان و سندفور)1388پوراحمدی)

پژوهشگران نشان دادند که میزان مشکالت و اختالالت رفتاری در کودکان محروم از پدر بیشتر از کودکان عادی است. در تبیین 

اجتماعی کودکان بر عهده دارد. روند  –این یافته باید به این مسأله توجه داشت که حضور پدر نقش مهمی در رشد عاطفی 

گی کودکان به پدران از دوران کودکی شکل گرفته و طی سال های بعد تشدید می شود. حضور پدر طی این سال ها در کنار وابست

کودک، منجر به رشد توجه و تمرکز، انضباط عاطفی و شناخت اجتماعی در فرزندان شده و به افزایش سازگاری و کاهش 

د. بنابراین از دست دادن پدر طی این سال ها می تواند لطمات جبران اضطراب، افسردگی و پرخاشگری در کودکان منجر می شو

د. پدرانی که ارتباط مثبت و موثری با کودکان داشته، زمان بیشتری را با آن ها می ناپذیری بر سالمت روانی کودکان وارد ساز

تر و احساس کمتر، رفتار اجتماعی قابل قبولگذرانند و ارتباط گرم و نزدیکی با آن ها دارند، دارای فرزندانی با مشکالت رفتاری 

 (. 2007)هارت، هوزا و پلهام،کفایت تحصیلی و پیشرفت تحصیلی باالتری هستند

از سویی دیگر نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین دو گروه از کودکان محروم از پدر و عادی از لحاظ عملکرد تحصیلی تفاوت 

این یافته با هیچ کدام از ی کودکان محروم از پدر پایین تر از کودکان عادی نمی باشد. معناداری وجود ندارد و عملکرد تحصیل
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پژوهش های بیان شده در بخش مقدمه این پژوهش همخوانی ندارد. در تبین این یافته می توان گفت که همواره عادت بر این بوده، 

دهند ولی مطالعات را به محرومیت از پدر نسبت می کودکی که محروم از پدر است و افت تحصیلی دارد، وضعیت تحصیلی او

استعداد، خالقیت و سازگاری  –بهر مربوط به تأثیر فقدان پدر بر سازگاری و انجام وظایف تحصیلی فاکتورهایی مانند: هوش

بهر و ند زیرا هوشاآمیزی رسیدهاند و در مورد نقش پدر در پیشرفت تحصیلی به نتایج تناقضاجتماعی را مورد توجه قرار داده

استعداد بیشتر امری ژنتیک بوده و عدم حضور پدر نقش مستقیم در وجود و عدم وجود آن ندارد. همچنین نتایج پژوهش های 

(، زمان صرف شده 2003رز، یمختلف نشان می دهد که عواملی مانند برنامه درسی مدارس و نحوه ی اجرای آن توسط معلمان)رام

(، کیفیت تدریس 2006(، فعالیت های تدریس معلمان)پایانا استاسیو، 2005زشی کالس درس)هاوی، معلمان در برنامه آمو

 ( تاثیر قابل مالحظه ای در عملکرد دانش آموزان دارند. 2006( و متغیرهای سطح مدرسه)هونگ، 2000معلم)دارلینگ هاموند، 

را در فرزندان خانواده های فاقد پدر مشخص می نماید.  در کل این یافته ها ضرورت برنامه های پیشگیری و مداخالت درمانی

هرچند که درمان اختالالت رفتاری بسیار مهم و ضروری است، اما ضرورت برنامه های پیشگیری به منظور جلوگیری از بروز 

مهم و ضروری اختالالت رفتاری از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد. بی شک کمک به کودکان دارای اختالالت رفتاری امری 

رفتاری در فراخنای زندگی با شروع در دوره کودکی، اهمیت مداخله ی زود رس را نه  –است، زیرا تداوم اختالل های عاطفی 

تنها به منظور کاستن رنج کودکان و نوجوانان، بلکه با هدف پیشگیری از تبدیل شدن آن به طیف وسیعی از مشکالت روانشناختی 

 کند. در بزرگسالی تبیین می 

از جمله مهمترین محدودیت های این پژوهش می توان عدم آشنایی معلمان با پرسشنامه راتر، عدم همکاری برخی از مدارس و 

معلمین، و کم بودن جامعه آماری دانش آموزان محروم از پدر را نام برد. پیشنهاد می شود که در پژوهش های آینده به نقش افراد 

یابی را به فقدان پدر محدود و مربوط در مواجهه با مشکالت فرزندان محروم از پدر، علته شود و جایگزین پدر بیشتر پرداخت

نکنیم، و تالش نماییم تا مسائل این کودکان را در نظام فعلی خانواده ریشه یابی کنیم. همچنین پیشنهاد می شود که در مطالعه 

وش بهر، خالقیت، کیفیت تدریس معلمان و متغیرهای سطح مدرسه به عملکرد تحصیلی کودکان محروم از پدر متغیرهایی مانند ه

 صورت توامان مورد بررسی قرار گیرند. 

 منابع

تعدیل کننده نیسی ع.ا. نجاریان ب. پور فرجی ف. مقایسه ی عملکرد تحصیلی، سالمت روانی و جسمانی دانش آموزان پسر فاقد و واجد پدر با توجه به نقش 

 .68-86: 4و  3( 8؛ )1380ایه ی اول دبیرستان های شهرستان اهواز. مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز. حمایت اجتماعی در پ

خدارحیمی س. حق شناس ح. فقدان پدر و وضعیت بهداشت روانی گروهی از خانواده های تک سرپرست. دومین سمپوزیوم سراسری استرس. تهران: 

 .65؛ 1380ی و خدمات بهداشتی درمانی ایران. دانشگاه علوم پزشک

انیستیتو روانپزشکی  خرامین، ش. ع. بوالهری، ج. بررسی پاره ای از اختالل های رفتاری کودکان محروم از پدر )پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی(.

 .1373تهران؛ 
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 انستیتو روانپزشکی .

8- Darling N. Parenting style and its correlates. Psychological Bulletin. 1993; (113): 482-492. 
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