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مقدمه :والدين عناصر اصلي تشکيل دهنده خانوادهاند و تاثير شان

بحث و نتيجهگيري :ماموريتهاي نظامي دراز مدت و حضور در

بر گستره حيات از تولد ،تربيت ،آموزش و سالمت جسم و روان

عمليات جنگي بر روحيه ،تعامل و واکنشهاي پدران نظامي تاثير

فرزندان تا تداوم و حفظ بقاي نوع بشر کامال شناخته شده و انکار

گذار ميباشد و بر پايه مطالعات و بررسيهاي انجام شده در ساليان

ناپذير است .به نظر ميرسد پدران نظامي حسب شرايط و مقتضيات

اخير ،آمارهاي فزايندهاي در زمينه سوء رفتار و غفلت نسبت به

شغلي ،فشارهاي رواني بيشتري از جمله تالش بيشتر براي اداره

سالمت روحي و جسمي فرزندان توسط نظاميان که از ماموريت

صحيح امور خانواده ،احساس گناه از عدم رسيدگي کامل و به

بر گشتهاند در زمان حضور در جمع خانواده به ثبت رسيده است

موقع به نيازها و انتظارات اعضاي خانواده ،غيبتهاي طوالني و

برپايه اين يافتهها توصيه ميشود:

دوري از همسر و فرزندان ،ماموريتهاي جنگي يا اعزام به مناطق

1ـ ضرورت ارائه خدمات حمايتي ،مشاورهاي و پيشگيرانه به

مرزي دور دست با کمترين امکانات رفاهي با فرهنگ و آداب و يا

همسر و فرزندان نظاميان و انعکاس به موقع نتايج اين خدمات

حتي اعتقادات متفاوت ،نگراني از بروز حادثه براي خود و صدها

به منظور ايجاد آرامش و اطمينان خاطر در آنان

مسئله ديگر را تجربه ميکنند که هر يک از اينها ميتواند فرد را
از لحظه بيداري تا ساعات پاياني روز دچار هيجان ،سردرگمي و
اختالل در روحيه و ايفاي نقش والديني نمايد .اين مقاله با هدف
تاثير ماموريتهاي نظامي بر رفتار ،خلق و خوي پدران نظامي و
شناسايي مشکالت جسمي و روحي فرزندان آنان با تاکيد بر سوء
رفتار و غفلت از کودکان تدوين گرديده است.
مواد و روشها :اين مقاله از نوع مروري و بر اساس منابع کتابخانهاي

سخنراني

تاثير ماموريتهاي نظامي طوالني مدت بر سالمت خانواده نظاميان

2ـ تسهيل فرايند تبادل اطالعات و اطالع رساني مستمر از موقعيت
خانواده به نظاميان حاضر در ماموريت
3ـ برگزاري دورههاي آموزشي جهت تقويت روحيه ،افزايش
سطح انطباق و درک شرايط شغلي براي خانواده
4ـ کوتاه نمودن دورههاي ماموريت براي جلوگيري از فرسودگي
رواني و بروز واکنشهاي سوء ناشي از آن در نظاميان
واژگان کليدي :خانواده ،سالمت ،ماموريت

و اينترنتي و آخرين دستاوردهاي علمي تهيه شده است.
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