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Abstract 

 
The aim of the current research was to understand the lived experiences of fathers with cerebral 
palsy in rehabilitation centers of Tehran province. In order to achieve this goal, qualitative 
approach and phenomenological study were used. In this way, 8 fathers who had children with 
cerebral palsy were selected as available sampling and in-depth interviews were conducted 
with them. The basis of this choice was based on the theoretical saturation of the data. The 
theme analysis method was also used to analyze the research data. The findings obtained from 
this research showed that the understanding of the fathers of children with cerebral palsy is 
based on the breadwinner view of the father of the family in a traditional family, whereby 
fathers are responsible for providing for their living expenses and especially for providing for 
the treatment and maintenance of their children. They know cerebral palsy. In this regard, they 
try to behave rationally or rely on their physiological abilities to take the burden off the 
shoulders of the mother of the family. 

Keywords: Cerebral palsy, father of a child with cerebral palsy, phenomenology of parents with cerebral 
palsy 
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: مطالعه اي فرزندان مبتال به فلج مغزي پدرانِ واکاوي درك تجربه هاي زیسته
 احساسات پدران این کودکانپدیدارشناسانه بر تجربه ها و 

 

  مریم عیاردوالبی

 روانشناس

 
 چکیده

هدف از پژوهش حاضر درك تجربه هاي زیسته پدران مبتال به فلج مغزي در مراکز توانبخشی استان تهران بود. به منظور نیل به این 
نفر از پدرانی که فرزندان فلج مغزي داشتند به صورت  8هدف از رویکرد کیفی و مطالعه پدیدارشناسی استفاده شد. به این ترتیب، 

تخاب شده و مصاحبه هاي ژرفی با آن ها به عمل آمد. مبناي این انتخاب بر اساس اشباع نظري داده ها نمونه گیري در دسترس ان
 دركبراي تحلیل داده هاي پژوهش نیز از روش تحلیل تم استفاده شد. یافته هاي به دست آمده از این پژوهش نشان داد که بود. 

خانواده در یک خانواده سنتی است که به موجب آن پدران خود را مسئول پدران فرزندان فلج مغزي مبتنی بر نگاه نان آوري پدر 
تامین مخارج زندگی و به ویژه تامین هزینه هاي درمان و نگه داري فرزندان فلج مغزي می دانند. در همین راستا، تالش می کنند تا 

 ش مادر خانواده بردارند. رفتاري منطقی پیشه کرده و یا تکیه بر توانایی هاي فیزیولوژیک خود باري از دو

 فلج مغزي، پدر فرزند فلج مغزي، پدیدارشناسی والدین فلج مغزي.  کلمات کلیدي:

 

 بیان مساله

بخش مهمی از این امروزه در دنیا تالش شایان توجهی براي درمان فلج مغزي و بهبود وضع عملکردي این بیماران انجام شده است. 
 ناما با وجود تمامی ایتالش متوجه ارائه و شناسایی تدابیر و راه کارهایی است که وضع موجود کودکان فلج مغزي بهبود پیدا کند. 

لج ف عامۀ مردم با شرایط بیماري چراکه همچنانرو هستند.  به افراد مبتال به فلج مغزي، با مشکالت متعددي رو هم، بازها پیشرفت
ز، افرورضایی،( افراد مبتال به فلج مغزي بگیردفرصت رشد فردي را از  ي آشنایی ژرفی ندارند و این خود باعث می شود که مغز

به تبیین مساله کودکان فلج مغزي  تالش داشته اند تاپژوهش هایی به صورت جسته و گریخته به هر حال، . )1387حجازي و خرازي،
اما نکته جالب توجه این است که در اکثر این پژوهش  بوده اندکارها و تدابیري راه  بپردازد و برخی دیگر از پژوهش ها نیز درصدد ارائه

الت هاي بت ها و دخها، مادران کودکان مبتال به فلج مغزي نقشی برجسته داشته اند. گویی که بهبود وضعیت این کودکان بدون مراق
مشکالت سازگاري، مادران آن ها امکان پذیر نیست. در همین راستا، پژوهش هاي گسترده اي نیز بر فشارهاي عاطفی و روانی، 

مشکالت تغذیه اي و آسیب هاي شناختی این مادران متمرکز بوده اند. در واقع، فرض زیربنایی این پژوهش ها این بوده است که اگر 
ت که این مراقبي ترین فردي است که مراقبت از کودك مبتال به فلج مغزي را برعهده می گیرد، پس باید قبول کرد مادر، کلید

مادران، در همواره با فشارها و استرس هایی همراستا است و باید این فشارها را مورد واکاوي و بررسی قرار داد. به همین ترتیب، 
نعیم ، عاریف،اصغر  و  هاي پژوهشبراي مثال، یافته فوق العاده پیدا می کنند. پژوهش هاي مربوط به فلج مغزي اهمیتی 

زاي روانی اجتماعی (عدم توانایی کنترل افکار، رفتار و عواطف خود و کمبود حمایت که بین عوامل تنشنشان دادند )2018محمود(
افسردگی، استرس و اضطراب مادران با کودکان پذیري) و  اجتماعی)، خستگی (منصرف شدن، مشکالت جسمی و فیزیکی و واکنش

 .فلج مغزي رابطه مثبتی وجود دارد

به هر حال، نکته اجتناب ناپذیر این است که مادران به طور کلی و مادرانی که داراي کودکان مبتال به فلج مغزي هستند به طور 
مبتال  حاد کودکان د و با توجه به مشکالت جسمانیدارن خاص، نقش برجسته اي در پرستاري، تربیت اخالقی و به طور کلی تربیت

به فلج مغزي، مساله پرستاري و مراقبه جسمی مادران از این کودکان در مرکز پژوهش ها می باشد اما نکته اي که غالباً در تمامی 
ین ااین کودکان می باشند.  این پژوهش ها نادیده گرفته شده و یا به صورت حاشیه اي و جانبی مورد بررسی قرار گرفته اند، پدران

در حالی است که از دیرباز، پدران به عنوان تامین کنندگان اقتصاد خانواده در نظر گرفته شده اند و حتی با گذار جوامع به سوي 
 خود میمدرنیته شدن، این انتظار همچنان از پدران می رود. وجود فشارهاي خانوادگی ناشی از دارا بودن فرزند مبتال به فلج مغزي 
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تواند بخش مهمی از توان تولید و کار را از آن ها سلب کند. از دیگر سو، پدر خانواده نه تنها به عنوان یک عامل اقتصادي بلکه به 
واده به ویژه همسر خود دارد. این در حالی است که نتایج پایداري در خانعنوان یک انسان نیز نیازمند روابط احساسی و عاطفی 

گوناگونی گزارش کرده اند که مادران استرس و فشار فزاینده اي را تحمل می کنند که این خود باعث کاهش کیفیت پژوهش هاي 
علیرغم اهمیت بسیار زیاد این مساله، پدران در پژوهش هاي شده است. و به تبع، مشکالت ارتباطی با همسر خود  آن ها زندگی

در کانون توجه بوده اند و جالبتر اینکه بخش مهمی از فضاي آرام مورد نیاز براي مربوطه بیشتر نقش حاشیه اي داشته اند و کمتر 
مراقبت از ك.دك مبتال به فلج مغزي هم با توان تولید و هم با قدرت مدیریت پدران فراهم می شود. بنابراین، واکاوي و درك مشکالت 

د تا با تکیه بر پژوهشی پدیدارشناسانه، مشکالت زندگی پژوهش حاضر درصدد بوزندگی آن ها از اهمیت بسزایی برخوردار است. 
بر این اساس، پدران این کودکان از طریق مصاحبه هاي تلفنی یا رو در رو، مورد پدران کودکان مبتال به فلج مغزي را واکاوي کند. 

 مطالعه قرار گرفتند. 

 

 سوال هاي پژوهش

 چنین فرزندي چیست؟تجربه پدران کودکان مبتال به فلج مغزي از دارا بودن 

 با تکیه بر چه تدابیري می توان کیفیت زندگی پدران کودکان مبتال به فلج مغزي را بهبود بخشید؟

 

 روش شناسی پژوهش

 زیربناي فلسفی مسئله پژوهش حاضر به گونه اي است که دانش را در دیدگاه مشارکت کننده ها (متخصصان) جست و جو می کند.
 2منعکس کننده تحقیقاتی هستند که به رویکرد کیفی است که 1در واقع، این زیربناي فلسفی مبتنی بر شناخت شناسی تفسیري

. چراکه براي درك عمیق دیدگاه ها و تجربه هاي مشارکت کننده ها باید بدون واسطه و بدون محدود کردن آن منجر می شوند
 واهدش عالوه بر آن، یین شده پرداخت که چنین امري در رویکرد کیفی تحقق پیدا می کند.دیدگاه ها در قالب و چارچوبی از پیش تع

؛ 2009؛ کرسول، 2012است (کرسول،  3نشان می دهد که تحقیق کیفی، رویکردي مناسب براي کشف داده هاي جدید و نوظهور نیز
 حاضراز طرف دیگر، از آنجا که ماهیت پژوهش  ).1996، 5؛ ماکسول1999، 4؛ مارشال و راسمن2003؛ دونوگ و پانچ، 2002هاچ، 

 6ناسیپدیدارش پژوهش بود، از روش پدران کودکان فلج مغزيبه گونه اي بود که مستلزم بررسی و تحلیل دیدگاه ها، تجارب و نظرات 
 ساسات و تجارباستفاده شد. روش پدیدارشناسی یکی از روش هاي پژوهش کیفی است که به بررسی و تحلیل ژرف دیدگاه ها، اح

 ). 2002؛ هاچ، 2012؛ کرسول، 2009گروه نمونه در رابطه با پدیده یا پدیده هاي خاصی می پردازد (کرسول، 

که به یکی از مراکز توانبخشی تهران مراجعه کرده فلج مغزي بودند بودند مبتال به جامعه پژوهش نیز شامل تمامی پدران کودکان 
به منظور مطلع شدن از دیدگاه ها و ادراکات آنها از روش نمونه گیري در دسترس استفاده شد. بدین معنی که به محض .  7اند

 مراجعه یکی از پدران به مرکز و با کسب اجازه از آن ها، تقاضا می شد که در پژوهش حاضر شرکت کنند. 

ورد نظر بود، تشخیص تعداد افراد مورد مطالعه در نمونه بر اساس هدف پژوهشگر درك نظري و مفهومی پدیده ماز دیگر سو، از آنجا 
که همچنان مولفه ها و مقوله هاي جدیدي از  کردکه نمونه گیري تا زمانی ادامه پیدا  است بدین معنیاشباع نظري داده ها بود. 

																																																													
1 Interpretative epistemology 
2 Qualitative approach  
3 Emerging data  
4Marshall and Rossman 
5Maxwell  
6 Phenomenology  

	. بھ دلیل محرمانھ ماندن نام و اعتبار موسسھ و ھمچنین مراجعان آن، از نام بردن مرکز توانبخشی خودداری شده است 7



4	

	

کننده هاي بعدي، فرایند نمونه  و به محض تکرار شدن مقوله ها توسط مشارکت ي افراد مشارکت کننده استخراج شددیدگاه ها
  نفر از اعضاي جامعه مورد مطالعه قرار گرفتند.  8شدند. به این ترتیب، تعداد گیري و گردآوري داده ها متوقف 

به منظور گردآوري داده هاي پژوهش نیز از مصاحبه عمیق یا باز استفاده شد. به گونه اي که مصاحبه شونده با یک سوال کلی و باز 
دیدگاه هاي خود را بیان می نمود.  ، از نظر چارچوب فکري،تباط با موضوع پژوهش مواجه می شد و بدون هیچگونه محدودیتیدر ار

دلیل استفاده از این نوع مصاحبه آن بود که محقق بتواند بدون محدود کردن دیدگاه هاي مشارکت کننده ها، جهان بینی ها و تجارب 
ان شایان ذکر است که در جری مطرح شد.نیز به عنوان زیربناي فلسفی تحقیقات کیفی ه پیشتر ک آن ها را بررسی و واکاوي کند

مصاحبه ها و با کسب اجازه از مشارکت کننده ها، از ضبط صوت براي ثبت و ضبط داده ها استفاده شد و پس از پیاده شدن، به 
مقوله هاي بدست آمده  و بازبینی )تحلیل1شد:  انجام زیر داماتاقدست نوشته هاي متنی تبدیل شدند. براي اعتباریابی داده ها نیز 

کننده که مبتنی است روش بازخورد مشارکت )2 ؛)2012؛ کرسول، 1996(ماکسول، 8صاحب نظران و اساتید گروه نمونهتوسط 
کنندگان در حین انجام مصاحبه، براي اصالح و ویرایش مواردي که توسط محقق بد مشارکتهاي محقق به ارائه تفسیرها و تحلیلبر

دیگري براي  که در آن پژوهشگر می تواند از مشارکت محقق 9) تطابق همگونی یافته ها3و باالخره  اند، استفاده شدفهم شده
کدگذاري و بازبینی مقوله ها استفاده کند که با توجه به اینکه این پژوهش به صورت گروهی انجام شد از این روش اعتباریابی نیز 

 استفاده شد. 

. شدو کدگذاري محوري است استفاده  11که مبتنی بر کدگذاري باز 10از روش تحلیل تمبه دست آمده به منظور تحلیل داده هاي 
در این نوع تحلیل، ابتدا اطالعات از افراد مشارکت کننده گردآوري شده و سپس داده ها، بدون در نظر داشتن هیچ مبنایی نظري 
خاصی، کدگذاري شده (کدگذاري باز) و فرایند تلخیص و کاهش کدها تا جایی ادامه پیدا می کند که به مقوله ها و طبقه هاي 

به این ترتیب، ابتدا ). 2012بتواند کدهاي جزیی تر را شامل شود (کدگذاري محوري) (کرسول، گسترده تري دست پیدا کنیم که 
کد باقی ماند که پس از تحلیل و تلخیص مجدد کدهاي باقی  38کد باز به دست امد که پس از حذف موارد تکراري و موارد زائد،  62

 کد محوري و یک تم اصلی شناسایی شد.  4مانده، 

 

 یافته ها

از آن ها خواسته شد که در این پژوهش شرکت کرده و دیدگاه ها و تجربه هاي خود به ارتباط ملموس پدرانِ کودکان فلج مغزي  نظر
به این ترتیب، با تحلیل داده هاي پژوهش، بافت حاکم بر دیدگاه هاي مشارکت کنندگان پژوهش مشخص شد که ذیالً را بازگو کنند. 

 بررسی می شوند. 

درك پدران کودکان فلج مغزي  هماهنگ با نگاه پدرساالري اجتماعی است که مبنی بر نان آور  ین پژوهش نشان داد کهیافته هاي ا
این مفهوم در نظریه هاي جامعه شناسی، منعکس کننده نگاهی سنتی به ساختار خانواده است که به موجب بودن پدرِ خانواده است. 

) و مادر (زن خانواده) به گونه اي تقسیم شده است که هر در راستاي توانایی ها و ظرفیت آن وظایف خانواده بین پدر (مرد خانواده
هاي آن ها است. به طوریکه از زنان خانواده انتظار می رود که وظیفه مراقبت از خانه و خانواده را برعهده بگیرند. چراکه آن ها روحیه 

هاي بی دریغ عاطفی خود ار اعضاي خانواده بستري براي رشد و تداوم  اي لطف و شخصیتی احساسی دارند و می توانند با حمایت
فعالیت هاي خارج  ،وظیفه تامین معاش خانواده را برعهده گرفته و به طور کلیآن فراهم کنند. از مردان خانواده نیز انتظار می رود 

آنچه در یافته هاي این پژوهش مشخص است این از خانه که مستلزم توان اقتصادي و منطقی است به عهده مرد خانواده می باشد. 
است که دغدغه ها و ادراکاتی که پدران فرزندان مبتال به فلج مغزي بازتاب می دهند بیشتر دغدغه هایی اقتصادي می باشد. به 

زینه درگیر تامین هعبارتی، پدران بیشتر از آنچه که در مساله هایی مانند فشار مراقبتی و یا مشکالت خواب و خوراك درگیر شوند، 
اگرچه پدران، نگرانی هایی درباره حمایت عاطفی از کودکان فلج هاي نگه داري و مراقبت از فرزند فلج مغزي می شود و جالبتر آنکه 

در تایید این ادعا می مغزي را نیز مطرح می کنند اما نگرانی هاي اقتصادي تمامی نگرانی هاي دیگر را تحت شعاع قرار می دهد. 

																																																													
8Member cheking 
9 Triangulation  
10	Thematic	analysis			

11	Open	coding	



5	

	

پدر به صورت مداومی چالش هاي خویش در تامین هزینه  7پدري که مورد مطالعه قرار گرفتند،  8ن به این نکته اشاره کرد که از توا
در بیان چالش ها و نگرانی هاي روزمره خود،  3هاي فرزند فلج مغزي خود را پیش کشیده اند. براي مثال، مصاحبه شونده شماره 

 ست. چنین دیدگاهی را مطرح کرده ا

هر بار که به مطب یا بیمارستان می رویم کلی پول خرج می  .تامین مخارج و هزینه هاي یک بچه فلج مغزي دیوانه کننده است"
  " کنم و بسیار هزینه بردار است. من واقعا مشکالت حاد اقتصادي برایم پیش آمده است.

 کرده است:نیز چنین دیدگاهی مطرح  4ن راستا، مصاحبه شونده شماره میندر ه

من واقعا در تامین مخارج بچه ام احساس خالء می کنم و یکی از مهمترین دغدغه هاي زندگیم، تامین مخارج و هزینه هاي فرزندم "

  ". است

برخی از مصاحبه شونده ها نیز خاطرنشان ساخته اند که براي تامین مخارج زندگی نیاز به کار فزاینده تر و بیشتري پیدا کرده اند. 
حالیکه پیش از به دنیا آمدن فرزند فلج مغزي خود نیاز کمتري به کار و تالش مضاعف احساس می شود. براي مثال، مصاحبه  در

 خاطر نشان کرده است که 5شونده شماره 

من براي تامین آینده بچه هایم باید تالش بیشتري کنم و امروزه من خودم را بیشتر مجاب کرده ام که باید تالش بیشتري براي "
البته در گذشته چنین نبود اما نگه داري و مراقبت از فرزند فلج مغزي نیازمند هزینه ها و تامین هزینه هاي زندگی انجام دهم....... 

  ". تالش هاي بیشتري است

که در جریان مصاحبه از پدران خواسته شد که راهبردهایی براي کاهش آمال و دردهاي خانواده هایی که کودك جالبتر آنکه زمانی 
برخی از آن ها یربط بود. توسط نهادهاي ذحمایت هاي اقتصادي و مالی  دهند، مهمترین پیشنهادهاي آن ها، فلج مغزي دارند ارائه

ماره شاي مالی این کودکان توسط دولت و نهادهاي ذیربط را پیشنهاد می دادند. براي مثال، مصاحبه شونده تامین مستقیم هزینه ه
 چنین پیشنهادي را مطرح کرده است.  6

خودتان می دانید که تامین مخارج این بچه ها بسیار باال است من انتظار دارم که دولت بودجه اي را به این خانواده ها اختصاص "

  " فشار مالی کمتري بر آن ها تحمیل شود.دهد که 

و  6، 8مصاحبه شونده هاي براي مثال، برخی نیز پیشنهاد کرده اند که حمایت مالی بیشتر باید توسط نهادهاي بیمه اي انجام شود. 
 از این حمایت هاي بیمه اي سخن گفت گفته اند. 5

مشکالت شدید مالی در درمان بچه ام رو به رو شده ام (مصاحبه شونده  بیمه ها حمایت چندانی از ما نمی کنند و به همین دلیل با"

  " .)8شماره 

  " .)6باید خدمات درمانی بیشتري به ما اختصاص داده شود. ما واقعا از پس این مخارج بر نمی آییم (مصاحبه شونده شمار "

ز است اما من بیشتر نیاز به حمایت مالی از طریق بیمه اگرچه که دادن بروشورها و راهنماهاي مختلف به خانواده ها مهم و کارسا"

  " .)5هاي خدمات درمانی دارم (مصاحبه شونده شماره 

ع، در واقاز دیگر سو، بعد دیگري که می تواند مفهوم نان آور خانواده را مطرح کند، رفتارهاي منطقی و یا بدون احساس پدران است. 
ود که اداره کننده موفقی نیز باشند تا بتوانند بستر خانواده را با تمامی چالش ها و مشکالتش از پدران کودکان فلج مغزي انتظار می ر

مصاحبه شونده هاي پژوهش به حفظ کنند. این تنها در سایه رفتاري کمتر احساسی و یا در مواردي بدون احساس انجام می شود. 
و در برخی موارد نیز توجیهی منطقی براي رفتارهاي خود بیان  صورت مداومی به تبیین رفتارهاي بدون احساس خود پرداخته اند

 دیدگاه خود را اینگونه بیان کرده است: 7کرده اند. براي مثال، مصاحبه شونده شماره 

  " وقت چندانی براي بروز احساسات ندارم. زندگیم آنقدر پر از چالش و آشوب شده است که دیگر به احساسات فکر نکنم."
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احساس مسئولتی که پدران این فرزندان در قبال خانواده و فرزند فلج مغزي خود دارند مزید بر علت البته باید خاطرنشان کرد که 
در همین راستا، مصاحبه شونده ها به وفور شده و شرایطی ایجاد کرده است که رفتارهاي بدون احساس بیشتري بروز پیدا کنند. 

از فرزندان فلج مغزي کاري چالشی است اما در کنار این نباید احساسات ناخوشایندي بر خانواده غالب  بیان داشته اند که نگه داري
بر ایجاد فضایی بدون تبیض بین اعضاي  4براي مثال، مصاحبه شونده کند.  این شرایط را عوضو وظیفه پدر خانواده است که شود 

 خانواده تاکید داشته است. 

اي من در زندگی روزمره ام این ایست که بتوانم از تک تک بچه هایم حمایت کنم و هیچدام از آن ها یکی از مهمترین دغدغه ه"
من نباید تحت تاثیر این احساس قرار بگیرم که فقط به بچه فلج مغزیم به دلیل مشکالتی که دارد توجه کنم. احساس تبعیض نکنند. 

  " .توانم این را انجام دهمبچه هاي دیگرم نیز نیاز به حمایت من دارند و باید ب

مساله رفتار بدون احساس و یا رفتار منطقی زمانی جدي تر جلوه می کند که مادر خانواده فشار مراقبتی فزاینده اي را تحمل می 
 اضرحمشارکت کننده هاي پژوهش بسیاري از کند و تین خود ممکن است منجر به رفتارهاي عصبی و پرخاشگرانه او شود. بنابراین، 

از بروز رفتارهاي پرخاشگرانه بعدي جلوگیري کرد. تنها با تکیه بر رفتارهاي منطقی و درگیر نشدن احساسی می توان معتقدند که 
 چنین بیان داشته است: 3براي مثال، مصاحبه شونده شماره شماره 

باعث شده است که عصبی تر از خانمم فشار جسمی زیاد را تحمل می کند، خواب و خوراکش به هم خورده و همه این مسائل "
گذشته باشد. با کوچکترین بحثی شروع به داد و هوار کردن می کند. من چاره اي جز تحمل این شرایط ندارم و سعی می کنم با 

  " مشکالت خانمم کنار بیایم.

ی هاي فیزیولوژیک آن ها جنبه دیگري که در درك نان آوري پدران فرزندان فلج مغزي مطرحیت پیدا کرده است، تکیه بر توانای
این بدان معنی است که افراد فلج مغزي نمی توانند بسیاري از فعالیت هاي شخصی خود را به انجام برسانند و حتی نمی توانند است. 

ی م جا به جا شوند. بنابراین، وظیفه دیگري که بر دوش پدران است توانایی جا به جایی آن ها و یا انجام امورات شخصی این افراد
 از این مساله سخن گفته است: 7مصاحبه شونده شماره باشد. 

خب شما می دانید که بچه فلج مغزي داشتن یعنی چی؟! فرزند من حتی نمی تواند چیزي که در کنار دستش است را بردارد. حال "
دلیل این من هستم که باید او را جا مادرش که نمی تواند او را جا به جا کند و به همین چه برسد به کارهاي پیچیده تر و سخت تر. 

  " .به جا کنم

برخی از مصاحبه شونده ها نیز از فشارهاي جسمی که بر اثر این جا به جایی بر آن ها وارد شده است صحبت کرده اند. براي مثال، 
 این چنین دیدگاهی داشته است: 8مصاحبه شونده شماره 

از بس او را بلند کرده ام و یا جا به جایش کرده ام که کمر درد شدید روزي هزار بار من او (فرزند فلج مغزي) را جا به جا می کنم. "

  " گرفته ام.

این در حالی است که انتظار توانایی هاي فیزیولوژیک پدر خانواده با افزایش سن، قد و وزن فرزند فلج مغزي بیشتر شده و در عین 
 اظهار داشته است: 1حال، آن فرزند نیز فشار بیشتري را احساس می کند. در همین راستا، مصاحبه شونده شماره 

شتر یمن باید فرزندم را به توالت ببرم و یا او را جا به جا کنم. براي رفع نیازهاي دیگر او من باید او را جا به جا کنم و این مساله با ب"
خت تر شده است....... به هر حال، خانمم نمی تواند این کارها را انجام دهد و این من هستم که باید شدن سن، قد و وزنش برایم س

  " این وظایف را انجام دهم.

با این اوصاف، انتظار پدر سنتی و نان آور خانواده با چنین کارکردهایی مطرحیت یافته است که پدر بتواند اقتصاد خانواده و به ویژه 
ان فرزند فلج مغزي را تقبل کرده و در عین حال، توانایی هاي فیزیولوژیکی نیز براي جا به جایی این کودکان داشته هزینه هاي درم

باشد. در همین راستا، از پدر خانواده انتظار می رود که رفتاري منطقی و بدون احساس نیز داشته باشد تا بتواند فضاي حاکم بر 
 ارند مدیریت کند. خانواده اي که فرزند فلج مغزي را د

ارا دبود ناشی از مپدران معتقدند که فشار مراقبتی و احساس ناتوانی و ک نکته مهمی که می توان مطرح کرد این است که اگرچه
احساس کرده اند. یعنی تنها در مراحل اولیه بودن فرزند فلج مغزي زندگی آن ها را تحت شعاع قرار داده است اما چنین احساساتی را 
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س به این ترتیب، احساس فشار و استروالدین این کودکان متوجه می شوند که فرزند آن ها مبتال به فلج مغزي است. اً زمانی که دقیق
ناشی از دارا بودن فرزند فلج مغزي همواره با مادر باقی می ماند اما براي پدر خانواده، دغدغه هاي دیگري مطرح می شوند که منعکس 

از استرس  به تدریج، پدران مراحل اولیه تشخیص فلج مغزي فرزندانپس از کننده انتظارات سنتی از پدر خانواده است. به این ترتیب، 
بیشتر درگیر ایجاد فضایی حمایتی براي خانواده و به ویژه فرزند فلج مغزي خود هستند که نه تنها از نظر گرفته و صله هاي اولیه فا

ر همین د ، آرامشی در خانواده ایجاد کنند. به تکیه بر توانایی هاي منطقی خویش اقتصادي مشکل چندانی را احساس نکنند بلکه
 از احساسات خود هنگام تشخیص فلج مغزي فرزند خود می گوید: 4تا، مصاحبه شونده شماره راس

به محض اینکه متوجه شدم همچین مشکلی است انگار دنیا رو سرم خراب شده. احساس خالء می کردم و یواش یواش براي تامین "

  " هزینه هاي مالی این فرزند احساس خالء می کردم.

نیز احساس هاي منفی مانند شرمساري خود را تنها به اوایل تشخیص مشکل فرزند خود  1حبه شونده شماره در همین راستا، مصا
 ربط می دهد اما با گذشته زمان دغدغه هاي جدیدي براي او مطرح شدند:

حال حاضر، ساس سرافکندگی و شرمساري می کردم اما رفته رفته این احساس از بین رفت و یا حداقل کاهش یافت. در اول اح"

  " .مهمترین دغدغه هاي من تامین مخارج زندگیم و مخارج درمان فرزندم است

با این اوصاف، داده هاي این پژوهش نشان داد که درك پدران فرزندان فلج مغزي بیشتر منعکس کننده بافتی سنتی در جامعه 
 خانواده هایی که فرزند فلج مغزي دارند می باشد. 

 

 بحث و نتیجه گیري

که  دادي هستنفرا، کلیدي ترین ان این فرزندانمادر پژوهش هایی که به فلج مغزي پرداخته اند این بوده است کهفرض زیربنایی 
 به فلج مغزي را برعهده می گیرد. در همین راستا، به بررسی میزان فشار مراقتی، استرس هاي ناشی از دارا مراقبت از کودك مبتال

در تمامی این پژوهش ها، پدران به صورت حاشیه اي  مشکالت تغذیه و خواب آن ها پرداخته اند. ن بودن چنین فرزندي و همچنی
 مورد مطالعه قرار گرفته اند و تنها در کنار مادران به عنوان افراد تاثیرگذاري در این اختالل شناخته شده اند. این در حالی بوده است

هش ها، نادیده گرفتن احساسات و دیدگاه هاي پدران دو چندان شده است. که با حاکم شدن نگرش هاي فمنیستی در این پژو
پژوهش حاضر تالش داشت تا بر گروهی از افراد درگیر در اختالل فلج مغزي متمرکز شود که کمترین پژوهش به بررسی کم و کیف 

 ت و تجربه هاي پدران فرزندان فلج مغزي موردزندگی آن ها پرداخته است. به این ترتیب و با تکیه بر پژوهشی پدیدارشناسانه، ادراکا
 واکاوي قرار گرفت.

ین به ایافته هاي این پژوهش منعکس کننده روایتی متفاوت از زندگی اعضاي خانواده هایی را داشت که فرزندان فلج مغزي دارند. 
ز ل هاي اطرافیان را به تصویر بکشد اترتیب که یافته هاي این پژوهش بیشتر از آنکه فشار مراقتی، ریسک هاي زندگی و یا اختال

ماموریت هاي و وظیفه هاي پدرانی پرده برداشته است که فرزندان مبتال به فلج مغزي دارند. یافته هاي این پژوهش نشان داده است 
مساله اي می که پدران، نگاه ماموریت گونه به مساله فلج مغزي فرزندان خود داشته اند. بدین معنی که هم خود را مقصر چنین 

ه کتالش می کنند تا مسئولیت هاي مردانه و پدرانه خود در قبال این کودکان را به انجام برسانند. به همین دلیل است دانند و هم 
پدران بیشتر از آنچه که دغدغه هاي احساسی و عاطفی داشته باشند دغدغه هاي تامینی برعهده دارند. حال، چه تامین مخارج زندگی 

درمان و نگه داري فرزندان فلج مغزي، چه تامین ایجاد فضایی امن و آرام براي اعضاي خانواده با تکیه بر رفتارهاي بدون و مخارج 
احساس، چه جا به جایی هاي این فرزندان براي رفع حاجاتشان، تماماً منعکس کننده نگاهی پدرساالرانه به مرد خانواده فلج مغزي 

این در حالی است که حتی در جامعه در حال گذاري مانند ایران، همچنان چنین انتظاراتی براي مردان یا پدران خانواده تعیین است. 
 شده است. 
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