هش کی
پﮋو ﺰش
می م پ
عل عل و
رتبه ﺕ
ی ریا
ارا نش
د ون
سی
کمی

دوره دهم شماره ( 4پیاپی  )39زمستان  -1394شماره استاندارد بین المللی 1735-7012

تنیدگی شﻐلی و ابعاد آن در پرستاران شاﻏﻞ در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پﺰشکی شهید بهشتی در شهر تهران 1....................................................
سنجش میزان هوش هیجاني دانشجویان پرستاري 12.............................................................................................................................................................................................................................................
نقد و بررسی گزارش مطالعات مورد -شاهدی النه گزیده بر اساس بیانیه 20.................................................................................................................................. STORBE
بررسی نقش اجتناب تجربی و حساس بودن به عالئم اضطراب بر سالمت روان و سالمت عمومی دانشجویان پرستاری 32..............................................................................................................................
بررسی ارتباط سواد سالمت با رفتارهای خودمراقبتی در بیماران مبتال به دیابت نوع 43....................................................................................................................................................................................... 2
بررسی رشد جسمی کودکان کارکنان اقماری و غیر اقماری شرکت ملی حفاری ایران در شهرستان اهواز 52........................................................................................................................................................
ارتباط سبک هاي مدیریت تعارض و مهارت هاي تفکر انتقادي پرستاران در محیط های بالینی 58.......................................................................................................................................................................
مروری بر نسخه نویسی در پرستاری 67......................................................................................................................................................................................................................................................................
کارآیی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ( )ACTبر کاهش فرسودگی زناشویی زوج ها 76......................................................................................................................................................................................
هویت حرفه ای پرستاران و عوامل مرتبط با شکل گیری آن :یک مقاله مروری 88..................................................................................................................................................................................................
بررسی تأثیر حساسیت زدایی از طریق حرکات چشم ( )EMDRبر کاهش اضطراب قبل از عمل جراحی بیماران 98........................................................................................................................................
تجربه زیسته پدری در مردان ایرانی :یک مطالعه پدیدارشناسی 105...........................................................................................................................................................................................................................
موانع عملکرد مبتنی بر شواهد از دیدگاه دانشجویان کارشناسی پرستاری :تحلیل محتوای کیفی 117.......................................................................................................................................................................
سالمت معنوی و عوامل مرتبط با آن در سالمندان مراجعهکننده به پارکهای شهر خلخال 127...............................................................................................................................................................................
بررسي دالیل عدم حضور دانشجویان رشته پرستاري دانشگاه آزاد اسالمي واحد همدان در کالس درس 136.................................................................................................................................... 1393-94
رابطه سالمت معنوي با اضطراب در سالمندان مبتال به نارسایی قلبی مراجعه کننده به بیمارستان های منتخب شهرتهران در سال 145................................................................................... 1394

ی از کش

انجمن علمی پرستاری ایران

ور

پژوهش پرستاری

به نام خداوند جان و خرد
مجله پژوهش پرستاری
فصلنامه علمی  -پژوهشی انجمن علمی پرستاری ایران
دوره دهم  -شماره ( 4پیاپی  - )39زمستان 1394
• صاحب امتیاز :انجمن علمی پرستاری ایران
• مدیر مسؤول :دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی
• سردبیر :دکتر زهره پارسا یکتا
• معاون سردبیر :افسانه صدوقی اصل -دکتر شهرزاد پاشايی پور
• شماره پروانه انتشار 124/2615 :مورخ 85/5/18
• شماره بینالمللی منبع1735-7012 :
• شماره بینالمللی نشریه الکترونیکیe-ISSN 1735-9074 :
• شورای نویسندگان (به ترتیب حروف الفبا):

 دکتر فضل ا ...احمدی ،استاد دانشگاه تربیت مدرس دکتر فاطمه الحانی ،دانشیار دانشگاه تربیت مدرس دکتر زهره پارسا یکتا ،استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتر مهرنوش پازارگادی ،دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دکتر حمیدرضا خانکه ،دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی دکتر مهدی رهگذر ،استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی دکتر سادات سیدباقر مداح ،استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی دکتر نعیمه سید فاطمی ،دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران دکتر عباس عبادی ،دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل دکتر مسعود فالحی خشکناب ،دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی دکتر علی محمدپور ،دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گناباد دکتر عیسی محمدی ،دانشیار دانشگاه تربیت مدرس دکتر ندا مهرداد ،استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی ،استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتر فریده یغمایی ،دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی -دکتر رضا نگارنده ،استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

• ویراستار انگلیسی :دکتر منیر مظاهری
• ویراستار فارسی :دکتر زهره پارسا یکتا
• حروفچینی و صفحهآرایی :اکرم پورولی
• طراح جلد :اکرم پورولی
• ناشر :انجمن علمی پرستاری ایران

• نشانی :تهران  -میدان توحید  -دانشکده پرستاری و مامایی تهران

• کدپستی ،1419733171 :صندوق پستی ،14195/398:تلفن و نمابر66592535 :
E-mail: info@ijnr.ir , Website: www.ijnr.ir
این مجله در  Google Scholarو  Iran Medexو  Magiranو  SIDو  ISCنمایه میشود.

تجربه زیسته پدری در مردان ایرانی :یک مطالعه پدیدارشناسی
نرگس اسکندری* ،1معصومه سیمبر ،2ابوعلی ودادهیر ،3احمد رضا باغستانی

4

-1دانشجوی دکتری بهداشت باروری ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
-2دانشیار ،گروه مامایی و بهداشت باروری ،دانشکده پرستاری و مامایی و مرکز تحقيقات اندوکرينولوژي توليد مثل ،پژوهشکده علوم غدد درون ريز و متابوليسم ،دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران (نویسنده مسؤول)
پست الکترونیکیmsimbar@sbmu.ac.ir :
 -3دانشیار ،گروه انسان شناسی ،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه تهران و عضو گروه سالمت اجتماعی فرهنگستان علوم پزشکی ایران.
 -4استادیار ،گروه آمار زیستی ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.

نشریه پژوهش پرستاری دوره  10شماره  4زمستان 105-116 1394
چكيده
مقدمه :شناخت تجربه زیسته مردان از پدر شدن می تواند به فراهم نمودن اطالعات و مداخالت آموزشی با هدف تسهیل انتقال
آنان به دوران والدی کمک کند .در این راستا پژوهش حاضر با هدف تبیین تجربه زیسته مردان از پدر شدن در مردان ایرانی طراحی گردید.
روش :مطالعه حاضر یک مطالعه کیفی با رویکرد پدیدارشناسی و مشارکت کنندگان شامل  17نفر از مردان ساکن شهر قم بودند
که برای اولین بار پدرشدن را تجربه می کردند .جهت گردآوری داده ها از مصاحبه عمیق با استفاده از پرسشنامه نیمه ساختار یافته و جهت
آنالیز داده ها از روش تحلیل پدیدار شناسی تفسیری اسمیت استفاده گردید .نمونه گیری به روش در دسترس از سطح جامعه انجام و تا اشباع
داده ها ادامه یافت.
یافته ها :تجربه زیسته مردان از پدر شدن در  5درونمایه اصلی شامل تحول و دگرگونی ،رضایت و خرسندی ،تناقض و دوگانگی،
چالش و نگرانی ،خواسته ها و انتظارات تبیین گردید .مردان با تولد فرزند ورود به مرحله ای جدید از زندگی ،تکامل فردی و اجتماعی ،اولویت
یافتن فرزند و تغییر نگرش نسبت به همسر را تجربه می کردند .فرزند منشاء افتخار ،عشق و شادی و موجب بهبود شرایط شغلی و اقتصادی،
ارتقاء جایگاه اجتماعی پدر و استحکام خانواده برای پدران محسوب می شد .داشتن تفکر مدرن و رفتار سنتی ،ایجاد محدودیت یا آزادی،
اهمیت یابی اهمیتی جنسیت فرزند ،گسترش یا محدودیت ارتباطات اجتماعی ،دریافت های متناقض مردان از پدر شدن بودند .دور شدن از
خود ،ناکفایتی حمایت های موجود ،انجام وظایف پدری ،انزوای مرد در خانه و مسائل مرتبط با فرزند چالش هایی بودند که موجب نگرانی
پدران می شدند .پدران از جامعه انتظار حمایت و از همسر خود انتظار درک بیشتر داشتند.
نتیجه گیری :پدر شدن تحولی مثبت و تجربه ای رضایت بخش در زندگی مردان ایرانی محسوب می شود و هیچ یک از مشارکت
کنندگان از پدر شدن خود ابراز نارضایتی نکردند .مردان به دنبال پدر شدن نگرانی و تناقضاتی را تجربه کرده و بیان کردند برای ایفای بهتر
نقش پدری و پشت سر گذاشتن سختی های آن نیازمند حمایت های اجتماعی و خانوادگی هستند.
کلید واژه ها :پدر ،والدی ،تجربه زیسته پدری ،پدیدارشناس.
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مقدمه
از دیدگاه اجتماعی تولد و ورود فرزند به خانه نقطه شروع پدر
شدن است ( .)1افزوده شدن فرزند به خانواده تحوالتی مانند تغییر
در وظایف و درک پدران از خود را به دنبال داشته ( )2و می تواند
موجب بروز کشمکش و تضادهایی در زندگی آنان شود ( .)1بنابراین
پدر شدن به عنوان یک مرحله انتقالی در زندگی مردان ،فرآیندی
استرس زا محسوب شده که ممکن است با افسردگی ،انزوای
اجتماعی و اختالل در ارتباط با همسر و فرزند همراه باشد (.)3
در گذشته محققین نقش و نیازهای پدران نادیده گرفته
می شد ( )4تا جایی که اطالعات مرتبط با پدری از مطالعات مادری
و قضاوت مادران در مورد پدران استخراج می گردید ( .)5ولی در
دهه های اخیر به دنبال تغییرات ایجاد شده در شرایط اجتماعی و
فرهنگی ،تغییر در الگوی استخدام ،بیکاری مردان و افزایش تعداد
زنان شاغل که دگرگونی های جدی در الگوی مراقبت از کودکان به
همراه داشته است ،این ضرورت ایجاد شد که مردان عالوه بر کسب
درآمد ،در اموری مانند بارداری ،زایمان ( ،)6مراقبت و پرورش فرزند و
مسئولیتهای خانه به طور فعال مشارکت داشته باشند (.)7
به موازات این تغییرات و تاکید بر نقش مردان در سالمت
خانواده ،تمایل محققین برای پاسخ به این سؤال که مردان چطور
نگرش مردانه خود را شکل می دهند و چگونه با جهان اطراف ارتباط
برقرار می کنند افزایش یافت ( )8و مطالعات متعددی با هدف تبیین
تجربه مردان از پدری طراحی گردید ( .)16-7،9مطالعات کيفي
ابزاری ارزشمند برای دستیابی به این هدف محسوب می شوند زیرا
به کشف درک و تجارب افراد کمک کرده و به توضیح در مورد
چرايي و چگونگي يک پديده می پردازند ( .)17نتایج این مطالعات
نشان می دهد پدر شدن یک رویداد استرس زا برای مردان است
زیرا توانمندی های آنان را برای مقابله با شرایط جدید به چالش می
کشد ،این در حالی است که خدمات کافی برای حمایت از پدران در
جوامع مختلف وجود ندارد (.)18 ،12 ،9
همسو با مطالعات انجام شده در سایر کشورها ،توجه محققان
ایرانی به نقش مردان در سالمت خانواده افزایش یافته و مطالعاتی در
این زمینه انجام شده است که برای نمونه می توان به موارد زیر اشاره
کرد :بررسی نیازهای آموزشی پدران در مورد مراقبت های دوران
بارداری ( ،)19،20مشارکت مردان در تنظیم خانواده ( ،)21،22تأثير
مشاوره بر نگرش مردان نسبت به بهداشت باروري [ ،]23مشارکت
مردان در مراقبت از زنان باردار ( )24و مشکالت روانی مردان قبل
و پس از تولد فرزند ( .)25ولی در جستجوی انجام شده مطالعه ای
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که به بررسی تجربه مردان از پدر شدن ،فرآیند پدر شدن و نیازها
و چالش های مردان در این زمینه بپردازد یافت نشد .این در حالی
است که مطالعه جایگاه و موقعیت پدران پس از تولد فرزند می تواند
اطالعات ارزشمندی را در اختیار مراقبین بهداشتی قرار دهد تا با
طراحی مداخالت الزم ،گذر مردان از این مرحله انتقالی را تسهیل
نمایند که نتیجه آن تقویت مهارت و کاهش فشارها و اختالالت
روانی در مردان است ( .)5از آنجا که مطالعه پدیدارشناسی،پدیده ها
و نمود آن ها را همان گونه که تجربه می شوند توصیف می کند و
به دنبال روشن ساختن ساختار و جوهره پديده هاي تجربه شده و
توصيف دقيق آن از طريق تجزيه و تحليل تجارب زندگي مشاركت
كنندگان مي باشد ( ،)26بنابراین مطالعه حاضر با هدف تبیین تجربه
زیسته پدری از دیدگاه مردان ایرانی طراحی گردید.
روش مطالعه
مطالعه حاضر ،یک پژوهش کیفی پدیدارشناختی با رویکرد
تفسیرگرایی و جامعه پژوهش شامل کلیه مردانی بود که برای اولین
بار پدر شدن را تجربه می کردند .مشارکت کنندگان مردان ساکن
شهر قم و دارای شرایط زیر بودند :سن  20سال و باالتر برای زن
و شوهر ،تابعیت ایران ،تسلط به زبان فارسی ،عالقه مند به شرکت
در مطالعه ،دارای همسر باردار یا شیرخوار تک قلو و سالم بدون
سابقه بستری در بیمارستان .عدم تمایل به ادامه شرکت در مطالعه از
معیارهای خروج از مطالعه بود .به علت تأثیر عوامل جمعیت شناسی بر
تجارب پدران ،نمونه گيري به صورت هدفمند در سطح جامعه انجام و
سعی شد نمونه ها در برگیرنده زیر گروه های مختلف جمعیتی از نظر
سن ،قومیت ،وضعیت اشتغال ،سطح تحصیالت و اقامت در شهر یا
روستا باشند .نمونه گیری تا به اشباع رسیدن داده ها ادامه یافت ()27
و در مجموع  17پدر وارد مطالعه شدند.
ابزار گردآوری داده ها در اين مطالعه ،پرسشنامه مشخصات
جمعیت شناسی و سؤاالت راهنمای مصاحبه نيمه ساختار يافته بود.
راهنماي سؤاالت با استفاده از مرور متون و مشورت با صاحب نظران
تهیه و پس از چند مصاحبه آزمایشی ،اصالح نهايي در آن انجام
پذيرفت .از سؤاالت زیر به عنوان سؤاالت راهنما استفاده شده و
با توجه به پاسخ پدران سؤاالت جستجوگرانه بیشتر مطرح شد .در
مورد تجربه خود از پدر شدن توضیح دهید .به نظر شما پدر یعنی
چه و فرزند چه مفهومی دارد؟ به دنبال پدر شدن چه تغییراتی را
در خود و محیط اطرافتان احساس کردید؟ روش گردآوری داده ها
مصاحبه عمیق با راهنمای پرسشنامه نیمه ساختار یافته بود .پژوهشگر
همچنین با مشاهده واکنش های رفتاری پدران در هنگام یادآوری
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مسائل سعی در شناسایی و درک نوع و کیفیت تجربه مردان در
زمینه انطباق با نقش پدری نمود و با نوشتن یادداشتهای در عرصه،
مشاهدات خود از محیط پژوهش و افراد مصاحبه شونده را جمعآوری
و در زمان تحلیل دادهها استفاده کرد.
محقق پس از اخذ معرفي نامه و مجوز انجام پژوهش از
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و ارائه آن به دانشگاه علوم
پزشکی قم و مراکز بهداشتی درمانی مرتبط ،محقق در مکان هایی
که امکان دسترسی به پدران وجود داشت (مراکز بهداشتی درمانی،
پارک ،دانشگاه و محیط های کاری) حاضر شده و مشارکت کنندگان
را از میان پدرانی که دارای معیارهای ورود به مطالعه بودند انتخاب
نمود .سپس روش پژوهش و اهداف آن براي مردان توضیح داده شد
و رضايت آگاهانه براي شركت در مصاحبه و ضبط مصاحبه کسب
گردید .زمان و مکان مصاحبه با توجه به نظر شرکت کنندگان تعیین
و در هنگام مصاحبه حرمت ،شان و آزادي عمل آنان حفظ شد.
مصاحبه ها  20تا  80دقيقه طول کشیدند .در صورت نیاز مصاحبه
هاي دوم به منظور تأييد داده ها و پر كردن شكاف هاي احتمالي
انجام شد .در مجموع  20مصاحبه با  17پدر انجام شد .مصاحبه ها
در همان روز دست نويس شده و كد گذاري گردید .عالوه بر ضبط
ت در عرصه نیز
دیجیتالی مصاحبه ،از روش های مشاهده و یادداش 
جهت گردآوری داده ها استفاده شد.
جهت افزایش صحت و استحکام داده ها از ارزیابی مقبولیت
 ،Credibilityانتقال پذیری و تناسب ،Transferability
تصدیق و تأیید  Conformabilityو اطمینان و ثبات
 Dependabilityاستفاده شد ( .)28برای ارزیابی مقبولیت
داده ها ،نتايج تجزيه و تحليل به سایر اعضا تیم تحقیق ارائه و
از نظرات تكميلي و انتقادي آنان استفاده شد .همچنین متن
دست نوشته مصاحبه ها و درونمایه های استخراج شده در اختیار
مصاحبه شوندگان قرار گرفت تا بررسی کنند آيا متن مصاحبه و
درون مایه ها ،انعكاس تجارب آنها است یا خیر .برای افزایش انتقال
پذیری و تناسب ،نمونه هاي متناسب یعنی مردانی که پدر شدن را
تجربه کرده بودند برای شرکت در مطالعه انتخاب شدند ،مشارکت
کنندگان و مراحل مطالعه به خوبی توصیف و امکان حسابرسی
مستندات مطالعه فراهم گردید .جهت تصدیق و تأیید یافته ها از
دو صاحب نظر در زمینه پژوهش های کیفی و بهداشت باروری در
خواست شد گزارشات و دست نوشته ها را مرور كرده ،یافته های
خود را بیان كنند تا ميزان تشابه در نتيجه گيري ها مشخص شود.
براي کمک به اطمینان و ثبات ،داده ها در اختیار دو پژوهشگر
خارجی دارای تجربه در زمینه مطالعات کیفی كه ارتباطي با پژوهش
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نداشتند قرار گرفت تا مشخص شود كه آنها نيز به همان نتايجي كه
محقق دست یافته مي رسند یا خیر.
جهت مدیریت داده ها از نرم افزار  MAXQDAنسخه
 10استفاده شد .داده های این مطالعه کیفی به روش تحلیل
پدیدارشناختی تفسیری اسمیت و همکاران مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفت .بدین صورت که پس از پیاده سازی کامل مصاحبه ها ،هر
مصاحبه توسط محقق چندین بار مرور و فعاالنه مورد قضاوت قرار
گرفت .سپس مصاحبه ها به صورت خط به خط مطالعه و نکات
اساسی شناسایی گردید .درونمایه هایی که مشخص کننده هر یک
از نکات اساسی بود ،تعیین و یک برچسب یا عنوان به آن تعلق
گرفت .درمرحله بعد ،درونمایه ها بر اساس ارتباطشان با یکدیگر در
خوشه های مختلف قرار گرفتند و برای هر خوشه یک نام در نظر
گرفته شد .به این ترتیب درون مایه های فرعی شکل گرفت .در انتها
محقق به دنبال کشف الگوی مشترک میان درون مایه های استخراج
شده و خوشه های شکل گرفته از مصاحبه های مختلف بود ،اینکه
کدام درون مایه غالب تر است و چگونه یک درونمایه به توضیح بیان
مشارکت کنندگان می پردازد که موجب شکل گیری درونمایه های
اصلی شد (.)29
یافته ها
مشارکت کنندگان در این مطالعه  17نفر از مردان بودند که
برای اولین بار پدرشدن را تجربه می کردند 15 .مرد دارای شیرخوار
زیر یک سال و دو مرد دارای همسر باردار بودند .محدوده سنی پدران
 31-25سال ،دارای سطوح تحصیلی متفاوت و ساکن شهر و روستا
بوده و به طبقات اقتصادی اجتماعی و قومیت های مختلف تعلق
داشتند .همه پدران از سالمت برخوردار بوده و با همسران سالم خود
زندگی می کردند .جدول شماره  1به بیان ویژگی های دموگرافیک
مشارکت کنندگان در مطالعه پرداخته و جدول شماره  2درونمایه های
استخراج شده از داده های کیفی مطالعه را بیان می کند.
داده های کیفی حاصل از مصاحبه های عمیق با مردانی که
برای اولین بار پدر شدن را تجربه می کردند پس از تحلیل در 5
درونمایه اصلی شامل تحول و دگرگونی ،رضایت و خرسندی ،تناقض
و دوگانگی ،چالش و نگرانی و خواسته ها و انتظارات طبقه بندی
گردید که در ادامه به توضیح این درونمایه ها حاضر می پردازیم.
 -1تحول و دگرگونی
مردان به دنبال تولد فرزند احساس می کردند وارد
مرحله ای جدید از زندگی شده اند ،از نظر فردی و اجتماعی تکامل
یافته ،فرزند به اولویت زندگی آنها تبدیل شده و نحوه نگرش آنها
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نسبت به همسرشان تغییریافته است.
 1-1شروع مرحله ای جدید از زندگی :ورود مردان به
مرحله ای جدید از زندگی یعنی پدری ،با تولد فرزند آغاز می شود.
پدران بیان کردند پس از تولد فرزند توانسته اند پدر بودن را با تمام
وجود احساس کنند .از نظر بیشتر مردان پدر شدن به معنای ورود به
دنیای جدید ،ورود عضو جدید به خانواده ،شکل گیری مسئولیت های
جدید و ایجاد نگرش جدید به زندگی است.
"خوب من فکر ميکنم هر کسي تا قبل از اينکه بچه دار بشه
خودش تو زندگيش بچه بازيه ،يعني بي هدفه ديگه ،خيلي سطحي و
دم دستي با زنش مثال برخورد کنه ... ،ولي بعد از اينکه بچه دار ميشه
همه برخوردا و توقعات و اينا فرق مي کنه" ( 29ساله ،کارمند ،دیپلم).
 1-2تکامل فردی و اجتماعی :ازدواج و به دنبال آن والد شدن،
برای مردان تکامل فردی و اجتماعی به همراه دارد .پدران خود را به
عنوان یک مرد تکامل یافته پذیرفته و بیان کردند که فرزند به زندگی
آنها هدف داده و جهت فعالیت و تالش آنها را در زندگی مشخص
کرده است .از نظر اغلب پدران بارزترین بخش تکامل پدرانه ،افزایش
مسئولیت پذیری به خصوص در ارتباط با فرزند و همسر است .یکی
از پدران معتقد بود بعد از تولد فرزند توانسته مفهوم زندگی واقعی را
درک کند گویا قبل از آن زندگی پوچ و بی مفهومی داشته است.
"جوان بودم خوب مي رفتم کار مي کردم مي گفتم کار
مي کنم که زن بگيرم ،کار مي کنم که خونه بگيرم ،بعدم که زن
گرفتم ميگم خوب حاال مثال تشکيل خونواده دادم ،بچه دار بشم.
ولي وقتي بچه دار شدم کال مي فهمم که تا االن همه اينا راه بوده،
يعني مسير بوده ،هدف اصلي من يه چيز ديگه بوده ،حاال بايد تالش
کنم به اون هدف اصلي که تعالي خانواده ام است برسم"( 29ساله،
کارمند ،دیپلم).
پدران یکی از بارزترین تغییرات در خود را ،احساس ثبات
و آرامش و افزایش صبر و بردباری می دانستند .نیمی از پدران
احساس می کردند بعد از تولد فرزند خوش اخالق تر شده اند ،بر
رفتار و گفتار خود کنترل بیشتری داشته و سعی می کنند عملکردی
شایسته مقام پدری داشته باشند زیرا عملکرد خود را بر تربیت فرزند
و جایگاه اجتماعی او تأثیرگذار می دانند .تعدادی از پدران نیز احساس
می کردند به دنبال پدر شدن روابط اجتماعی شان گسترش یافته،
برخورد شان با مردم بهتر شده و در برقراری ارتباطات اجتماعی
موفق تر عمل می کنند.
"با همکارم االن خوب شديم مشکلي نداريم ،قبال باش زياد
صحبت نمي کرديم ،از وقتي فرزند دار شدم روحيم عوض شده با
همه بيشتر گفتگو مي کنم"( 28ساله ،خدمه بیمارستان ،دیپلم).
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 1-3تبدیل فرزند به اولویت زندگی پدر :پدران بیان کردند که
فرزند در اولویت زندگی آنان قرار گرفته و مصالح فرزند را بر همه
چیز حتی مصالح خود و همسرشان مقدم می دارند .پدران حتی از
همسرشان انتظار داشتند که تأمین نیاز و برآورده سازی خواسته های
فرزند را نسبت به نیازهای پدر در اولویت قرار دهد.
"تا االن اگه من مثال خودم از زنم توقع داشتم به من برسه،
غذا آماده کنه ،هواي منو داشته باشه ،تو مهموني بريم بياييم .ولي از
االن به بعد نه ،من تو درجه دوم قرار ميگرم ،ميگم اول بچه .مثال
بچه رو غذا بده ،محبت به اون"( 29ساله ،کارمند ،دیپلم).
 1-4تغییر در نگرش به همسر :بعد از تولد فرزند نگرش پدران
نسبت به همسرشان تغییر یافته و دیگر او را فقط به چشم همسر خود
نمی دیدند بلکه از نظر آنان ،زن دارای مقام مادری شده است که
بسیار مهمتر و قابل احترام تر است .نزدیک به نیمی از پدران معتقد
بودند از آنجا که زن تمام وقتش را با فرزند می گذراند و عهده دار
مسئولیت پرورش و تربیت فرزند است بنابراین نقشی مهم و حساس
را در خانواده ایفا می کند.
"اگه تا االن فقط به فکر فقط زن و شوهري و يه نگاه زن
و شوهري و همسري نگاه مي کرديم ،االن ديگه خيلي فرق کرده.
االن ديگه مادر دخترم هم هست .مثال مادر فرزندم هم هست که به
مراتب  ...از همه اونا باالتره"( 29ساله ،کارمند ،دیپلم).
 -2رضایت و خرسندی
تمامی مردان شرکت کننده در مطالعه از پدر شدن خود ابراز
رضایت کرده و هیچ موردی از نارضایتی در میان آنان مشاهده نشد.
پدران به وجود فرزند خود افتخار می کردند و پدر شدن را آمیخته با
عشق و شادی می دانستند ،از نظر آنان شرایط شغلی و اقتصادی پس
از حضور فرزند بهبود یافته ،جایگاه اجتماعی پدران ارتقا یافته و بنیان
خانواده مستحکم تر شده است.
 2-1افتخار به وجود فرزند :تقریبا تمامی پدران به وجود
فرزندشان افتخار می کردند و او را نشانه لطف و عنایت خدا
می دانستند .پدران معتقد بودند که خدا آنها را شایسته پدر شدن
دانسته و نعمت فرزند را به آنان عطا کرده است .پدری بیان کرد که
وظیفه پرورش ،تربیت و شکل دادن یک انسان به او سپرده شده است
و این مسئولیت به او احساس بزرگ و مهم بودن می دهد .پدران
فرزند را حاصل زندگی و نشانه باروری و سالمت خود ،همچنین بقا
نسل و حفظ نام خانواده می دانستند و معتقد بودند همانطور که میوه
نشانه باروری درخت است فرزند نیز نشانه ثمربخش بودن زندگی پدر
است .پدران امیدوار بودند رویاهای شان در وجود فرزند تحقق یابد.
"خوب فرزندم از همون کوچيکي از همون نهال مياد تو
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دستت و تو مي توني پرورشش بدي ،چه شکلي پرورش پيدا کنه
خوب اين خيلي حس شيرينيه"( 25ساله ،روحانی ،فوق دیپلم).
 2-2پدری آمیخته با عشق و شادی :پدران معتقد بودند پس
از تولد فرزند دوست داشتن را با تمام وجود و عشق را به معنای واقعی
احساس کرده اند .مردان پدر شدن را تجربه ای جدید از عشق و
محبت می دانستند که نمی توان آن را در هیچ رابطه انسانی دیگری
تجربه نمود .از دیدگاه اغلب پدران فرزند جذاب ،دلنشین و دوست
داشتنی است و با تکامل و کسب توانمندی های جدید ،می تواند با
پدر ارتباط برقرار کند ،در نتیجه جذابیتش افزایش می یابد.
"فرزند يه مفهوم هايي هست ،اولش آدم ميگه عشقه ،يه
سري حرفاي ديگه اي که هست شايد در ظاهر شعار باشه ولي
واقعيتش همينه ،من مثال وقتي به دخترم ميگم نفس بابا واقعا
احساس مي کنم"( 25ساله ،روحانی ،فوق دیپلم).
 2-3بهبود شرایط شغلی و اقتصادی به واسطه حضور فرزند:
برخی از مشارکت کنندگان احساس می کردند بعد از تولد فرزند رزق
و روزیشان افزایش یافته است .افزایش رزق و روزی الزام ًا ناشی از
افزایش درآمد نیست بلکه به این معناست که پدر از نظر مالی کمتر
احساس تنگنا و کمبود می کند ،گویا درآمدش بهتر مدیریت می شود.
پدران لطف خداوند و برکت ناشی از حضور فرزند را دلیل این وضعیت
می دانستند .تعدادی از پدران بیان کردند که فرصت های شغلی
بهتری برایشان ایجاد شده و انگیزه بیشتری برای کار و تالش دارند
زیرا رفاه ،آسایش و آینده خانواده را وابسته به تالش خود می دانند.
در محیط کار نیز پدران مورد توجه و احترام بیشتر همکاران و کارفرما
قرار گرفته و هنگامی که نیاز به مرخصی یا کمک مالی دارند با آنان
همکاری بیشتری می شود.
"بچه که اومد روزي خودشو با خودش آورد همون اندازه
کار مي کرديم همون اندازه کار مي کنيم يک کمي بيشتر ،خدا داده
روزيشم داده زيادم تالش نمي کنيم" ( 28ساله ،خدمه بیمارستان،
دیپلم).
 2-4کسب هویت اجتماعی :مردان بر این باور بودند که بعد
از تولد فرزند صاحب هویت و منزلت اجتماعی شده و دیگر خود
را متعلق به گروه جوانان مجرد و تکامل نیافته نمی دانستند .آنها
معتقد بودند در سطح جامعه ،مردم پدر را انسانی بالغ و تکامل یافته
می دانند ،بنابراین به او احترام گذاشته و برخورد شایسته تری با او
دارند.
"خوب موقعی که آدم برچسب پدر شدن روش می خوره
مسلم ًا وجهه اجتماعیش تو جامعه فرق می کنه ،به عنوان یه آدم
پخته یه آدمی که هیاهوی جوانی تو سرش نیست ،منطقی تره،
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یه همچین دیدی توی مردم هستش"( 28ساله ،تولیدی لباس،
لیسانس).
 2-5استحکام بنیان خانواده :نزدیک به نیمی از پدران
بیان کردند که پس از تولد فرزند ،صمیمیت و همکاری میان
آنها و همسرشان افزایش یافته است که یکی از دالیل آن لزوم
تصمیم گیری مشترک زوجین در مورد فرزند و تبدیل شدن فرزند به
هدف مشترک زن و شوهر ودلیل دیگر ،افزایش تمایل پدران برای
گذراندن زمان بیشتر در کنار خانواده است.
"بچه که مي آيد صميميت يک شکل ديگه مي شود ،آدم
دوست دارد که مثال با همسر و فرزندش با هم باشند"( 26ساله،
کارمند ،دیپلم).
 -3تناقض و دوگانگی
مردان در بیانات خود به درک تجارب متناقضی در ارتباط با
پدری اشاره کردند .آنها مانند یک پدر مدرن فکر می کردند ولی در
عمل رفتاری سنتی داشتند .برخی پدری را محدودیت و برخی دیگر
آزادی می دانستند .پدران می گفتند جنسیت فرزند اهمیتی ندارد ولی
در مقایسه دختر با پسر مزایای متعددی برای پسر بر می شمردند.
 3-1رفتار سنتی و تفکر مدرن :وقتی از مردان در مورد وظایف
پدری سؤال می شد آنها به تمام وظایفی ک پدر مدرن که عالوه بر
نان آور بودن شامل مراقبت و تربیت فرزند و مشارکت در امور منزل
است اشاره می کردند .ولی بیشتر پدران در پاسخ به این سؤال که
چه اقداماتی را در زمینه پرورش و تربیت فرزند انجام می دهند دچار
تردید شده ،کارهای خانه و پرورش فرزند را به همسر واگذار کرده و
تأمین اقتصادی خانواده را خود به عهده می گرفتند.
"پدر کسيه که بتونه دوست بچهش باشه ،يه الگوي خوب
باشه و يه مشاور خوب باشه" ( 28ساله ،روحانی ،لیسانس).
"پدر  ...بايد بيرون از خونه باشه براي رفع نيازهاي فرزند ،ولي
مادر بيشتر توخونه است" ( 28ساله ،خدمه بیمارستان ،دیپلم).
 3-2آزادی ها و محدودیت ها :از نظر برخی مردان حضور
فرزند موجب می شود که پدران در رفتار و گفتار خود ،حدود و
ضوابطی را رعایت کرده و فرصت کمتری برای ارتباطات اجتماعی
به خصوص رفت و آمدهای فامیلی داشته باشند .در مقابل تعدادی
از پدران بیان کردند که بعد از تولد فرزند احساس آزادی بیشتری
می کنند ،با اطرافیان راحت تر ارتباط برقرار کرده و شوخی و خنده
می کنند .آنها فرزند را بهانه ای برای گسترش ارتباطات اجتماعی به
خصوص رفت و آمد با اقوام می دانستند.
"اونايي که مي خواد سر و گوششون بجنبه نکات منفي زياد
داره ،اره ديگه به قول خودمون دستشون بسته ميشه ،نمي دونم،
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کاري ديگه نميتونن بکنن"( 29ساله،کارمند،دیپلم).
"از وقتي بچه دار شدم روحيم عوض شده با همه بيشتر گفتگو
مي کنم ،خنده ،شوخي"( 28ساله ،خدمه بیمارستان ،دیپلم).
 3-3دختر بهتر است یا پسر :تمام پدران اصرار داشتند که
اصل سالمت فرزند است و جنسیت فرزند اهمیتی ندارد ولی در هنگام
مقایسه دختر و پسر ،مزایای متعددی برای فرزند پسر ذکر می کردند
در حالی که در مورد فرزند دختر چنین نبود.
"چه پسر باشن چه دختر باشن هيچ کدوم فرقي نداره... ،
فرزند بودنش مهمتر از اينکه جنسيت شون"( 46ساله ،بیکار ،سوم
دبیرستان).
"يک جورايي دوست داشتم پسر باشه که مثال فکر مي کردم
نگرانيم کمتر باشه چون جامعه و مشکالتي که هست فکر مي کردم
پسر راحت تره تربيتش" ( 30ساله ،کارمند ،لیسانس).
 -4چالش ها و نگرانی ها
دور شدن از خود ،ناکفایتی حمایت های موجود ،انجام وظایف
پدری ،انزوای مرد در خانه و نگرانی های مرتبط با فرزند مسائلی
بودند که موجب نگرانی و مشغله فکری پدران می شدند.
 4-1دور شدن از خود :پدران معتقد بودند شغل و مسائل
مربوط به فرزند آنقدر آنها را درگیر ساخته که دیگر زمانی برای
اختصاص دادن به خود و پرداختن به تفریحات و سرگرمی های
گذشته ندارند .پذیرش این شرایط برای تعدادی از پدران سخت بود.

"يه موقع هايي وقت زياد مي آوردم ،يعني هميشه وقت زياد
مي آورديم ،با فيلم و با تلويزيون و با نمي دونم سينما وقتمون را
پر مي کرديم .اوايل (بعد از تولد فرزند) که اصال تلويزيون هم نگاه
نمي کرديم ،سريال ها و اينا قطع شده بود ،کال گرفتاريه فقط"(30
ساله ،کارمند ،لیسانس).
 4-2ناکفایتی حمایت های موجود :از دیدگاه پدران خدمات
کافی برای حمایت از پدران ارائه نمی شود و منابع آموزشی برای
پاسخگویی به سؤاالت پدران در دسترس نیست .تنها حمایتی که
تعداد اندکی از پدران به آن اشاره کردند خدمات رایگان بهداشت مادر
و کودک بود که شاید بتواند تا حدودی از بار مالی خانواده بکاهد .با
وجود اهمیت و نقش خانواده در حمایت از والدین جوان ،برخی پدران
بیان کردند خانواده ای حمایتگر که بتواند پشتوانه مستحکمی برای
آنان باشد وجود ندارند.
"کالسي چيزي پيدا نکرديم ،فکر نمي کنم وجود داشته
باشه"( 30ساله ،کارمند ،لیسانس).
"خانواده اي هم نداشته باشه که بتونه کمک حال باشه و
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ساپورت بکنه ...،که مطمئنا تأثيرگذار هست در روند کار بچه ها ،چه
به لحاظ روحي که پدر خانواده مشوش بشه"( 30ساله ،مسئول روابط
عمومی دانشگاه ،فوق لیسانس).
 4-3انجام وظایف پدری :مدیریت فضای جدید و موفقیت در
ایفای نقش پدری یکی از بزرگترین دغدغه های پدران بود .مردان بر
این باور بودند که باید وظایف پدری خود را به خوبی انجام داده و نیاز
فرزند خود را برآورده سازند و در غیر اینصورت نمی توان آنها را پدر
نامید .پدران محدودیت های مالی ،بیکاری و شرایط شغلی نامناسب
را مهمترین عامل ناتوانی مرد در تامین نیاز نوزاد و مادرش و موجب
اختالل در ایفای نقش پدری می دانستند .شغل برای تعداد زیادی
از پدران عامل دوری از خانواده و محدود کننده مشارکت پدری بود.
پدران احساس می کردند وقت کافی برای انجام وظایف پدری ندارند
و این موضوع برای آنان استرس زا بود.
"من به عنوان پدر مي بينم ديگه خوب خيلي مشکالت
هست .اون موقع آدم مجبور ميشه از تغذيه خانمش کم کنه ،اون
تغذيه ربط داره به شير بچه ،به خود بچه بر مي گرده"( 26ساله،
کارمند ،دیپلم).
"يه سري سنگيني کارم ،مشغله زياد شده ،زماني که االن
اوج کار منه ،کمتر ميرسم پيش خانواده باشم"( 25ساله ،طلبه ،فوق
دیپلم).
 4-4انزوای مرد در خانه :از آنجا که توجه و مراقبت فرزند
در ماه های اول پس از تولد ،نیازمند اختصاص وقت از سوی والدین
به خصوص مادر است بنابراین زوجین وقت کمتری برای ارتباط با
یکدیگر داشتند و مردان احساس می کردند بیشتر توجه و محبت
همسرشان به نوزاد اختصاص یافته است .یکی از پدران معتقد بود
برخی از زنان ممکن است فرزند خود را به شوهرشان ترجیح دهند
بنابراین فرزند را مرکز توجه و محبت خود قرار داده و نسبت به شوهر
بی اعتنا می شوند.
"بعضي بچه دار ميشن اخالقشون فرق مي کنه با بچه خوب
ميشه با مرده رفتارش بد ميشه  ...طرف بچه را بيشتر مي گيره بچه
رو بيشتر ميخواد تا شوهر را"( 30ساله ،فنرساز ،دیپلم).
 4-5نگرانی های مرتبط با فرزند :اگرچه پدران سعی
می کردند منکر اهمیت جنسیت نوزاد شوند ولی میتوان در سخنانشان
این موضوع را درک نمود که جنس فرزند یکی از دغدغه های مهم
پدران است .نیمی از پدران نگران آینده فرزندشان بودند و به این
موضوع فکر می کردند که چگونه می توان فرزند را به درستی تربیت
کرد و آینده بهتری را برای او فراهم ساخت .پدران نگران سالمتی
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شیرخوار خود بودند به خصوص در ماه اول که گریه و بیخوابی نوزاد
این نگرانی را تشدید می کرد .مشارکت کنندگان به این موضوع نیز
اشاره کردند که نوزاد توانایی حل مشکالت و برآورده سازی نیازهای
خود را ندارد بنابراین در مقایسه با بزرگساالن آسیب پذیرتر است.
"خودم مي تونم تحمل کنم ولي بچه که نمي تونه،
يه ذره شيرش دير بشه ،پوشکش اين ور اون ور بشه ،همه اين
مسئوليت ها دغدغه فکري بيشتري مياره واسه آدم  . ...همش هي
چون مي دونه اين بچه نمي تونه از پس خودش بربیاد" ( 25ساله،
طلبه ،فوق دیپلم).
 -5انتظارات و توقعات
انتظارات پدران در دو گروه انتظار حمایت از پدران در سطح
جامعه و انتظار درک پدران در محیط خانه قابل دسته بندی می باشد.
 5 -1حمایت از پدران در سطح جامعه :پدران ازدولت انتظار
داشتند از مردان در انجام وظایف پدری شان حمایت کند و خدمات
حمایتی مناسبی را برای آنها فراهم سازد .با توجه به اینکه یکی
از بزرگترین مشکالت پدران مسائل اقتصادی بود بنابراین یکی از
مهمترین انتظارات پدران نیز دریافت حمایت های مالی و اقتصادی
از دولت است .از همکاران و اطرافیان نیز انتظار داشتند شرایط جدید
و مشکالتی که برای پدران پیش می آید را درک کنند ،با آنان

همکاری کرده ،به پدران احترام بیشتری بگذارند و در نبود پدر ،همسر
و فرزندش را تحت مراقبت و حمایت قرار دهند.
"براي اون کسايي که تازه پدر شدن يکسري ويژگي ها قائل
بشه خوبه  ...مثال جامعه يا دولت بتونه يک سري چيزهاشو مثال از
نظر ماي بی بی (پوشک بچه) ،مثال بگه تا اين مرحله هر چي بيماري
بود ما انجام ميديم يا خدمات خاص به پدرها بدن ،مثال حداقل در
ماه يک بچه  10تا پوشک مي خواد ،بگه  5تا شو ما مي ديم"
( 26ساله ،کارمند ،دیپلم).
 5-2درک پدران در محیط خانه :پدران از همسرشان انتظار
داشتند که به عنوان مرد خانه و پدر فرزند ،به آنان احترام بگذارند،
قدرشناس زحمات و تالش های آنان باشند ،شرایط و مشکالت مرد
را درک کرده و زمینه آرامش و آسایش مرد را در خانه فراهم سازند.
یکی از پدران توجه و محبت همسر به فرزند را نشانه محبت به شوهر
و موجب دلگرمی و اطمینان خاطر خود می دانست.
"همسر به عنوان یک مشوق در کنارم باشد و روحیه خوب
و شرایط ایده ال برایم فراهم کند .از لحاظ فکری احساس می کنم
خیلی نیاز به کمک همسرم دارم" (31ساله ،نقاش ساختمان ،دیپلم).

جدول  :1ویژگی های جمعیت شناختی مشارکت کنندگان در مطالعه "تجربه پدری در مردان ایرانی"
شماره

سن

شغل

وضعیت اقتصادی

تحصیالت

نژاد

محل سکونت

جنس فرزند

سن فرزند (ماه)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

26
30
29
28
29
25
31
26
30
27
28
30
28
29
30
31
25

کارمند
کارمند
رفتگر
تولیدی لباس
کارمند
روحانی
نقاش ساختمان
روحانی
مسئول روابط عمومی دانشگاه
کارگر فضای سبز
بیکار
تاسیسات ساختمان
خدمات بیمارستان
کارمند
فنر ساز
کارمند فوریت های پزشکی
آهنگر

متوسط
خوب
ضعیف
متوسط
متوسط
خوب
ضعیف
متوسط
متوسط
ضعیف
ضعیف
متوسط
ضعیف
متوسط
متوسط
متوسط
ضعیف

دیپلم
لیسانس
سیکل
لیسانس
دیپلم
فوق دیپلم
دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس
پنجم ابتدایی
بیسواد
سیکل
دیپلم
لیسانس
سیکل
فوق دیپلم
پنجم ابتدایی

فارس
فارس
ترک
فارس
فارس
فارس
ترک
فارس
گیلکی
ترک
فارس
فارس
فارس
فارس
فارس
فارس
فارس

شهر
شهر
شهر
شهر
شهر
شهر
شهر
شهر
شهر
شهر
روستا
روستا
شهر
شهر
روستا
شهر
شهر

دختر
دختر
پسر
پسر
دختر
دختر
دختر
پسر
پسر
دختر
پسر
پسر
دختر
پسر
پسر
دختر
دختر

8
2
7
2
12
5
12
11
1
12
6
10
12
2
12
باردار  4ماهه
باردار  7ماهه
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جدول  :2تجربه پدری در مردان ایرانی
درونمایه فرعی

درونمایه اصلی

شروع مرحله ای جدید از زندگی
تکامل فردی و اجتماعی
تبدیل فرزند به اولویت زندگی پدر
تغییر در نگرش به همسر

تحول و دگرگونی

افتخار به وجود فرزند
پدری آمیخته با عشق و شادی
بهبود شرایط شغلی و اقتصادی با واسطه حضور فرزند
ارتقا جایگاهاجتماعی مرد
استحکام بنیان خانواده

رضایت و خرسندی

رفتار سنتی و تفکر مدرن
آزادی ها و محدودیت ها
دختر بهتر است یا پسر

تناقض و دوگانگی

دور شدن از خود
ناکفایتی حمایت های موجود
انجام وظایف پدری
انزوای مرد در خانه
نگرانی های مرتبط با فرزند

چالش و نگرانی

حمایت از پدران در سطح جامعه
درک پدران در محیط خانه

خواسته ها و انتظارات

بحث
نتایج مطالعه پدیدارشناسی حاضر نشان داد که تجربه
زیسته مردان ایرانی از پدر شدن در  5درونمایه تحول و دگرگونی،
رضایت و خرسندی ،تناقض و دوگانگی ،چالش و نگرانی و
خواسته ها و انتظارات قابل تبیین می باشد .مردان با تولد فرزند
ورود به مرحله ای جدید از زندگی ،تکامل فردی و اجتماعی ،اولویت
یافتن فرزند و تغییر نگرش نسبت به همسر را تجربه می کردند و
فرزند را منشاء افتخار ،عشق و شادی و موجب بهبود شرایط شغلی و
اقتصادی ،ارتقاء جایگاه اجتماعی خود و استحکام خانواده می دانستند.
داشتن تفکر مدرن و رفتار سنتی ،ایجاد محدودیت یا آزادی ،اهمیت یا
بی اهمیتی جنسیت فرزند ،گسترش یا محدودیت ارتباطات اجتماعی،
دریافت های متناقض مردان از پدرشدن بودند .دور شدن از خود،
ناکفایتی حمایت های موجود ،انجام وظایف پدری ،انزوای مرد در
خانه و مسائل مرتبط با فرزند چالش هایی بودند که موجب نگرانی
پدران می شدند .پدران از جامعه انتظار حمایت و از همسر خود انتظار
درک بیشتر داشتند.
مردان ایرانی به دنبال تولد فرزند احساس می کردند وارد
مرحله ای جدید از زندگی شده اند ،از نظر فردی و اجتماعی تکامل
یافته ،فرزند به اولویت زندگی آنها تبدیل شده و نحوه نگرش آنها
نسبت به همسر تغییر یافته است .از نظر پدران در سایر مطالعات نیز
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پدر شدن یک تحول در زندگی مردان محسوب می شود ( )30و اکثر
پدران انتقال به مرحله جدیدی از زندگی را تجربه می کنند (،9،11
 .)12پدر شدن به معنای بلوغ در زندگی مردان است ( )14و پدران به
عنوان افرادی بالغ پذیرفته می شوند ( .)30پس از تولد فرزند پدران
بازنگری و اولویت بندی مجدد در زندگی خود را شروع کرده ( )13و
اغلب آنها مراقبت و بازی با فرزند را در رأس فعالیت های خود قرار
می دهند ( .)30نگرش پدران در مورد همسرشان تغییر می کند (،13
 .)16آنها با مشاهده صبر و بردباری همسرشان ،نسبت به او با دیده
احترام و صمیمیت بیشتری نگاه می کنند و دیگر فقط او را همسر
خود نمی دانند ( .)16بلکه روابط والدی ،جایگزین روابط زوجی میان
زن و شوهر می شود ( .)18همانگونه که مشاهده می شود شباهت
زیادی میان تغییرات درک شده توسط پدران در ایران و سایر جوامع
وجود دارد.
تمامی مردان شرکت کننده در مطالعه ،از پدر شدن خود ابراز
رضایت کرده و به وجود فرزند خود افتخار می کردند ،از نظر آنان
پدر بودن با عشق و شادی همراه است ،شرایط شغلی و اقتصادی
پس از حضور فرزند بهبود یافته ،جایگاه اجتماعی مردان ارتقاء یافته
و بنیان خانواده مستحکم تر می شود .از نظر پدران در سایر مطالعات
نیز فرزند برای پدران احترام ( )12و افتخار ( )30به ارمغان آورده و
عالمتی از بلوغ و مردانگی ( )12است .پدران فرزند را به عنوان منبعی
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از عشق و شادی ( )29و پدر شدن را یک رویداد منحصر به فرد و
اتفاق خوب و مثبت در زندگی خود توصیف می کنند ( .)14،30پدر
یک عنوان و پدر بودن یک جایگاه مهم اجتماعی محسوب می شود
( )11و پدران معتقدند تولد فرزند موجب افزایش صمیمیت و عمیق تر
شدن ارتباط زوجین می شود ( .)30پدران ایرانی حضور فرزند را نشانه
شایستگی خود و لطف و عنایت خدا و عامل افزایش رزق و روزی
می دانستند .این باور موجب تقویت اعتماد به نفس در پدران و توکل
به خدا در مواجهه با مشکالت و در نتیجه کاهش نگرانی و اضطراب
پدران می شود .این یافته در هیچ یک از مطالعات مشابه مورد اشاره
قرار نگرفته است .نکته ظریف دیگری که پدران ایرانی به آن اشاره
کردند تبدیل فرزند به هدف مشترک زوجین است .وقتی پدر و مادر
برای یک هدف که آن هم پرورش و سعادت فرزند است تالش
می کنند ،همکاری و صمیمت میان آنان افزایش می یابد.
مردان ایرانی ادراکات متناقضی در ارتباط با تجارب پدری
داشتند .آنها مانند یک پدر مدرن فکر می کردند ولی در عمل
رفتاری سنتی داشتند .برخی پدری را محدودیت و برخی دیگر آزادی
می دانستند .پدران می گفتند جنسیت فرزند اهمیتی ندارد ولی در
مقایسه دختر با پسر مزایای متعددی برای پسر بر می شمردند .در
سایر مطالعات نیز به تناقض میان ارزشهای پدر و انتظارات جامعه
( ،)9،13تناقض میان نقش ها با وقت و انرژی پدر ( ،)13پذیرش
فرزند به عنوان جزئی از زندگی یا ساختاری اضافه ( )9و تناقض
میان وظایف شغلی با وظایف پدری ( )13اشاره شده است .تناقضات
درونی زمانی ایجاد می شود که نقش های مورد انتظار جامعه و ارزش
های افراد در مقابل یکدیگر قرار گرفته و به این ترتیب مرد از هویت
پدری مورد انتظارش فاصله بگیرد ( .)13این تعارضات بر قضاوت مرد
در مورد پدر شدن و درک از خود ،قبل و بعد از تولد فرزند تأثیرگذار
است (.)1
دور شدن از خود ،ناکفایتی حمایت های موجود ،انجام وظایف
پدری ،انزوای مرد در خانه و نگرانی های مرتبط با فرزند مسائلی
بودند که موجب نگرانی و مشغله فکری پدران ایرانی می شدند.
در سایر مطالعات عواملی مانند سنگینی وظایف پدری ( ،)16فقدان
دانش و مهارت ( ،)11فقدان زمانی برای خود ( ،)15پذیرش فرزند،
آینده فرزند ( ،)13جدایی از همسر ( ،)7طرد پدران از مراکز بهداشتی،
بی کفایتی خدمات دولتی ( )12و مشکالت مالی ( )11،12شکل
دهنده استرس و نگرانی در پدران بودند .این نتایج نشان می دهد
پدران در جوامع مختلف ،چالش ها و نگرانی های مشابهی را تجربه
می کنند .یکی از چالش های پدران ایرانی که در سایر مطالعات دیده
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نمی شود داشتن انتظارات فراواقعی از خود است زیرا والدین ایرانی
فرزندان را مهمترین دارایی و ثمره زندگی خود می دانند .بنابراین
تمام توانمندی خود را به کار می گیرند تا زمینه را برای آسایش و رفاه
فرزند فراهم ساخته و او را به خوبی تربیت کنند.
مهمترین انتظار پدران از دولت ،حمایت اقتصادی و تأمین
منابع مالی برای پرورش فرزند بود .پدران از اطرافیان انتظار داشتند
شرایط جدید و مشکالت پدران را درک کرده و در نبود پدر ،زن و
فرزندش را تحت مراقبت و حمایت قرار دهند .مردان از همسرشان
انتظار داشتند به آنان احترام گذاشته ،قدرشناس زحمات و تالش های
آنان باشند ،شرایط و مشکالت مرد را درک کرده و زمینه آرامش و
آسایش مرد را در خانه فراهم سازند .این یافته بیانگر این نکته است
که مردان در مواجهه با تجربه جدید پدری و برای کنار آمدن با آن،
خود را نیازمند حمایت جامعه ،اطرافیان و همسرشان می دانند .به این
درونمایه در سایر مطالعات اشاره نشده بود.
نتیجه گیری
جمع بندی یافته های این مطالعه نشان می دهد که از
دیدگاه مردان ایرانی پدر شدن به معنای تحول و تکامل در مردان و
تجربه ای مثبت و خوشایند است .انتظارات مردان از خود به عنوان
یک پدر و انتظارات جامعه از پدران ،موجب شکل گیری تناقضاتی در
مردان می شود که همراه با چالش هایی از قبیل دور شدن از خود،
انزوا در خانه ،نگرانی در مورد فرزند ،عدم دریافت حمایت کافی و
ناتوانی در انجام وظایف پدری ،بر درک و عملکرد مردان از پدری
تأثیرگذار است .پدران برای غلبه بر این مشکالت خود را نیازمند درک
و حمایت جامعه و اطرافیان می دانند .تدارک بسته های حمایتی و
اقتصادی برای کمک به پدران ،طراحی برنامه های آموزشی با هدف
تسهیل انطباق با نقش پدری و فرهنگ سازی در سطح جامعه با
هدف شکل دهی هنجارهای صحیح در ارتباط با پدری می تواند به
مردان کمک کند راحت تر با پدر شدن خود کنار آمده و پدر شدن را
به تجربه ای دلپذیر برای آنان تبدیل کند.
تشکر و قدردانی
نویسندگان این مقاله تشکر و قدردانی خود را از پدران شرکت
کننده در مطالعه و معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی به عنوان حامی مالی این پژوهش اعالم می دارند .الزم به
تذکر است که این مقاله برگرفته از رساله دکتری در رشته بهداشت
باروری می باشد.
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Abstract
Introduction: Understanding men`s lived experiences of fathering is necessary to provide
knowledge and educational intervention to facilitate transition to parenthood. In this regards, present
study designed to explore men’s experiences of fathering in Iran.
Method: This research was a phenomenological study and participations were 17 Iranian men
from Qom City, who had one health infant. Depth interviews using a semi-structured questionnaire
were used for data gathering. Data was analyzed with Smith’s Interpretative Phenomenological
Analysis approach. Participants were recruited by purposeful sampling method and sampling
process continued until the data saturation.
Results: Lived experiences of fathering were categorized in five themes including evolution
and change, satisfaction and gladness, conflict and dichotomy, challenge and worry, demands and
expectations. Following child birth, fathers perceived entering to a new stage of their life, developing
in personal and social domains, Prioritizing child in their life and shifting in attitude toward their
wives. On father`s viewpoint, child was a source of pride, love and joyance and known as a cause of
improvement in occupational and economic conditions, elevation of men's social status, and stability
in family life. Modern believes and traditional behaviors, restriction or freedom, and importance or
unimportance of child`s gender were conflicting perceptions that fathers experienced of fathering.
Taking distance from self, insufficient supports, paternal responsibilities, isolation in home and
difficulties related to the child, were challenges that could have led to higher stress levels in fathers.
More supports by society and understanding by wife were father’s expectations.
Conclusion: Fathering was a positive revolution and a satisfactory experience for Iranian
men and no one of them expressed dissatisfaction from fathering. Following parenting, fathers
experienced conflicts and worries and they expressed need more family and social supports to play
better their paternal role and to fulfill difficulties related to fatherhood.
Keywords: Father, father`s lived experiences, paternal experiences, qualitative study.
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