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Abstract 

 

Background and purpose: There is paucity of information about men`s experiences of 

fathering and their roles and responsibilities in Iran. This study was designed to explore fatherhood based 

on Iranian fathers’ view. 

Materials and methods: In a qualitative phenomenological study, 17 first time fathers were 

recruited who had one healthy infant and were living in Qom. A semi structured questionnaire was 

completed in deep structured interviews to explore men’s experiences of fatherhood. Data was analyzed 

by smith`s interpretative phenomenology analysis. Sampling was performed using purposeful sampling 

and continued until data saturation was achieved. 

Results: According to the results, father is a man who enters a new phase of life following the 

birth of his child. It is necessary for fathers to gain essential knowledge about parenting and managing the 

new situation by hardworking, good-temper, forgiveness, dedication, and patience. These could help them 

in accepting the responsibility of supporting and caring their child. 

Conclusion: Participants in this study identified themselves responsible for wellbeing and 

supplying the child’s needs at present and in future. They also believed in active participation in 

childrearing. Considering this inner interest, training programs and ample information are necessary to 

help fathers in accepting and performing their responsibilities.   
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 پژوهشي

 :تبيين مفهوم پدري بر اساس درك و تجربه مردان ايراني
  يك مطالعه كيفي

  
       1نرگس اسكندري

      2معصومه سيمبر

      3ودادهيرابوعلي  

  4احمدرضا باغستاني 
  چكيده

اي به بررسي تجربه مردان از پدر شـدن نپرداختـه و    بر اساس مستندات موجود، تاكنون در ايران مطالعه :و هدف سابقه
اي در دسـت نمـي    هاي پدري مطالعه ها در مورد نقش و مسئوليت در خصوص توصيف مردان ايراني، از پدر شدن و نظر آن

  .ي از ديدگاه مردان ايراني طراحي گرديدبنابراين پژوهش حاضر با هدف تبيين مفهوم پدر. باشد
نفر از مردان،  17شامل  كنندگان مشاركت. كيفي با رويكرد پديدارشناسي بود مطالعه يك حاضر مطالعه :ها مواد و روش

ها  جهت گردآوري داده. كردند داراي شيرخوار سالم و تك قلو، ساكن شهر قم بودند كه براي اولين بار پدرشدن را تجربه مي
ها از روش تحليل پديدار شناسي تفسيري اسميت  نيمه ساختار يافته و جهت آناليز داده از مصاحبه عميق با استفاده از پرسشنامه

 .ها ادامه يافت گيري به روش هدفمند در سطح جامعه انجام و تا به اشباع رسيدن داده نمونه. ه گرديداستفاد

هاي مطالعه حاضر، پدر مردي است كه با به دنيا آمدن فرزند وارد مرحله جديدي از زنـدگي خـود    بر اساس يافته :ها يافته
در زمينه والدي كسب كرده و با نهايـت تـدبير، خـوش خلقـي،     ضروري است پدران دانش الزم را . شود يعني مرحله والدي مي

گذشت و فداكاري، صبر و بردباري و تالش فراوان، شرايط جديد را مديريت و مسئوليت حمايت و مراقبـت از فرزنـد خـود را    
  .بپذيرند

ن حال و آينده دانسـته  كننده در مطالعه خود را مسئول رفاه و آسايش و تامين زندگي فرزند در زما پدران شركت :استنتاج
با توجه به وجود اين آمـادگي و تمايـل درونـي،    . و از خود انتظار داشتند به شكلي فعال در پرورش فرزند مشاركت داشته باشند

  .تواند به پدران كمك كند تا آگاهانه در اين مسير گام بردارند هاي الزم مي رسد فراهم كردن اطالعات و آموزش به نظر مي
  

  ، تجربه پدري، پديدارشناسيپدر: كليديواژه هاي 
  

  مقدمه
از ديدگاه اجتمـاعي تولـد فرزنـد و ورود نـوزاد بـه      

پـدر شـدن يـك    . )1(خانه نقطه شـروع پـدر شـدن اسـت    
درصد مـردان   90 تقريباً. تجربه متداول براي مردان است

هـــايي كـــه ازدواج  درصـــد آن 90كننـــد و  ازدواج مـــي

افزوده شدن فرزنـد بـه محـيط    . )2(شوند در مياند، پ كرده
خانواده تحوالتي مانند تغيير در وظـايف و درك پـدر از   

و موجـب بـروز كشـمكش و     )3(خود را به دنبـال داشـته  
  بنابراين پدر  .)1(شود زندگي پدران ميتضادهايي در 
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شدن به عنوان يك مرحله انتقالي در زنـدگي، فرآينـدي   
 و ممكن است بـا افسـردگي،   )4(استرس زا محسوب شده

تبـاط بـا همسـر و فرزنـد     انزواي اجتماعي و اختالل در ار
  .)5(همراه باشد

 كنفرانس بين المللي جمعيت و توسـعه  1994در سال 
هايي كـه موجـب    بر اهميت نقش مردان و افزايش تالش

گويي مردان در مقابل رفتارهـاي   پذيري و پاسخ مسئوليت
اســاس . شــود، تاكيــد نمــود جنســي و بــاروري خــود مــي

 گيري اين رويكرد درك اين فلسفه بود كه نگـرش،  شكل
ا بـر سـالمت خـود، بلكـه بـر      دانش و رفتار مردان نه تنهـ 

بـا وجـود   . )6(سالمت زنـان و فرزنـدان تاثيرگـذار اسـت    
تـر   نقش مثبت و تعيين كننده پـدر در خـانواده، در بـيش   

و  )7(مطالعات نقش و نيازهاي پدران ناديده گرفتـه شـده  
به تجربيات مردان پس از زايمان و نيازهـاي آموزشـي و   
مراقبتـــي آنـــان در دوران انتقـــال بـــه والـــدي پرداختـــه 

توجهي به مـردان تـا جـايي اسـت كـه       اين بي. )8(شد نمي
اطالعات مرتبط با پدري از مطالعات مـادري و قضـاوت   

هـاي   در دهه. )9(شود تخراج ميمادران در مورد پدران اس
ــاي    ــرات ايجــاد شــده در كاركرده ــال تغيي ــه دنب ــر ب اخي

ي اجتماعي و فرهنگي، تغيير در الگوي اسـتخدام، بيكـار  
هـاي   مردان و افزايش تعداد زنـان شـاغل كـه دگرگـوني    

جدي در الگوي مراقبت از كودكان را بـه همـراه داشـته    
است، اين ضرورت ايجاد شد كه مردان عالوه بر كسـب  

، مراقبـت و  )10(درآمد در اموري مانند بارداري، زايمـان 
 هاي خانه به طور فعـال مشـاركت   پرورش نوزاد و مسئوليت

به موازات اين تغييرات و تاكيد بر نقش . )11(داشته باشند
مردان در سالمت خانواده، تمايـل محققـين بـراي يـافتن     

كننـد،   پاسخ به اين سوال كه مـردان چطـور زنـدگي مـي    
دهند و چگونـه بـا    چطور نگرش مردانه خود را شكل مي

و  )6(كنند، افـزايش يافتـه   جهان اطراف ارتباط برقرار مي
ــا رويكــرد پديدارشناســي در ســاير   مطالعــات متعــددي ب

نتايج ايـن مطالعـات نشـان     .)12(كشورها انجام شده است
دهد كه پدر بودن يك مفهوم رواني اجتمـاعي اسـت    مي

زيرا بر اسـاس كـنش متقابـل ميـان سـاختارهاي موجـود       

ه مـرد و  اجتماعي از قبيل خانواده، جامعـه و شـرايطي كـ   
. )13(گيـرد  انـد، شـكل مـي    والد بودن او را احاطـه كـرده  

مفهوم پدري تحت تاثير فرهنگ و شـرايط اجتمـاعي در   
 عاريف مختلفي با رويكرد نظري، عمـل حال تغيير بوده و ت

  .)14(گرايانه، اخالقي و معنوي براي آن بيان شده است
پدر مـردي اسـت كـه صـاحب فرزنـد       Mottاز نظر 

هـاي   ها و ايفاي نقش شده و پدري به معناي انجام فعاليت
ــد مــي  ــرورش فرزن ــا پ ايجــاد فصــل  .)15(اشــدب مــرتبط ب

 )17(، سختي و مشـقت )16(، تحول)4(جديدي در زندگي
هـايي هسـتند كـه در سـاير      نيـز از ديگـر واژه   )18(و بلوغ

بـر  . انـد  مطالعات براي تعريف مفهوم پدري ارائه گرديده
هـاي گذشـته در    هاي انجام شده، در دهـه  اساس پژوهش

مقايسه بـا نسـل قبـل، تمايـل پـدران بـراي مشـاركت در        
مراقبت از كودكان افـزايش يافتـه، بـه طـوري كـه نقـش       

يت خانواده، بـه مشـاركت   مردان از نان آور بودن و مدير
 .)1(در مراقبت از فرزندان در تمام سنين تبديل شده است

فراهم نمودن نيازهاي حال و آينده خانواده، از جمله نياز 
، حفظ خانواده از آسيب و تحكـيم يكپـارچگي   )11(مالي

ــا همســر   ــه وســيله تقويــت ارتباطــات ب از  )19(خــانواده ب
هايي هستند كه پدران بر انجـام آن تاكيـد    ترين نقش مهم

ــا مطالعــات انجــام شــده در جهــان، در  ســو  هــم. دارنــد ب
اخير توجه محققـان ايرانـي بـه نقـش مـردان در      هاي  سال

سالمت خانواده افزايش يافته و مطالعاتي در مورد ارتباط 
مردان با سالمت باروري انجام شده است كه براي نمونـه  

بررســي نيازهــاي : تــوان بــه ايــن مــوارد اشــاره نمــود مــي
هــــاي دوران  بــــتآموزشــــي پــــدران در مــــورد مراق

، )21(، مشــاركت مــردان در تنظــيم خــانواده)20(بــارداري
ــاثير ــاوره ت ــر مش ــردان نگــرش ب ــبت م ــه نس  بهداشــت ب

، مشـــاركت مـــردان در مراقبـــت از زنـــان )22(بـــاروري
و مشكالت رواني مردان قبل و پس از زايمـان   )23(باردار

اي  ولي در جستجوي انجام شده مطالعـه . )24(انهمسرانش
تجربـه مـردان از پـدر شـدن، فرآينـد پـدر        كه به بررسي

هاي مردان در اين زمينـه بپـردازد،    شدن و نيازها و چالش
بنابراين اطالعاتي در مورد چگونگي درك و . يافت نشد
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ايـن در  . نـدارد  توصيف مردان ايراني از پدر شدن وجود
حالي است كه مطالعه جايگاه و موقعيـت پـدران پـس از    

ــي  ــان م ــار    زايم ــمندي را در اختي ــات ارزش ــد اطالع توان
مراقبين بهداشتي قرار دهد تا با طراحـي مـداخالت الزم،   
گذر مردان از ايـن مرحلـه انتقـالي را تسـهيل نماينـد كـه       
نتيجه آن تقويت مهارت و كـاهش فشـارها و اخـتالالت    

از سوي ديگر به علـت تفـاوت   . )9(واني در مردان استر
هاي فرهنگي و اجتماعي، نتايج مطالعات انجـام شـده در   

. باشـد  جامعه مردان ايراني نمي ساير جوامع قابل تعميم به
بنابراين مطالعه حاضر سـعي دارد بـا اسـتفاده از رويكـرد     
پديدارشناسي به تبيـين مفهـوم پـدري از ديـدگاه مـردان      

ــردازد  ــي بپ ــهر      از آن. ايران ــك ش ــم، ي ــهر ق ــه ش ــا ك ج
ــاني از قوميــت  هــاي  مهاجرپــذير محســوب شــده و ايراني

ه عنـوان  مختلف در اين شـهر سـكونت دارنـد بنـابراين بـ     
  .محيطي مناسب براي اين مطالعه انتخاب گرديد

  

  مواد و روش ها
ــرد     ــا رويك ــي ب ــژهش كيف ــه حاضــر، يــك پ مطالع

 فلسفي مقولة يك هم پديدارشناسي .پديدارشناسي است
ــم و ــك ه ــق روش ي ــوده تحقي ــه ب ــه ك ــور ب  درك منظ

. )25(اسـت  يافته توسعه انساني، طريق تجارب از ها پديده
جامعه پژوهش در اين مطالعه شامل كليـه پـدران سـاكن    

به مطالعه شامل تجربـه پـدري    شهرستان قم و معيار ورود
سال و بـاالتر بـراي زن و شـوهر،     20براي اولين بار، سن 

چنـد قلـويي،   . ايران و تسلط به زبـان فارسـي بـود    تابعيت
سابقه بستري در بيمارستان و عدم تمايل به ادامه شـركت  

ــه   ــروج از مطالعـ ــاي خـ ــه از معيارهـ ــد در مطالعـ . بودنـ
شناسـي بـر    يـت گيـري بـه علـت تـاثير عوامـل جمع      نمونه

تجارب پدران، به صورت هدفمند در سطح جامعه انجام 
هاي جمعيتي مختلـف از نظـر    سعي شد از زير گروه. شد

قوميت، اقامت در شهر يا روستا، سـن، وضـعيت اشـتغال    
گيري تا  نمونه. وسطح تحصيالت در مطالعه استفاده شود

 17و در مجمـوع   )26(ها ادامه يافـت  به اشباع رسيدن داده
  .پدر وارد مطالعه شدند

  ابزار گردآوري داده ها
ــات     ــنامه مشخص ــه، پرسش ــش از مطالع ــن بخ در اي

شناسي و مصاحبه عميـق بـا راهنمـاي پرسشـنامه      معيتج
 از اسـتفاده  بـا  سـواالت  راهنمـاي . نيمه ساختار يافتـه بـود  

 چنـد  از پس و تهيه نظران صاحب با مشورت و متون مرور
. پـذيرفت  انجـام  آن در نهايي اصالح آزمايشي، مصاحبه

از سواالت زير به عنوان سواالت راهنما اسـتفاده شـده و   
تـر   پاسخ پـدران سـواالت جسـتجوگرانه بـيش    با توجه به 
در مورد تجربه : سواالت شامل اين موارد بود. مطرح شد

 پدر يعني چه؟ به چه كسـي . خود از پدر شدن توضح دهيد
هـايي را   گوييد؟ شما به عنوان پدر چـه مسـئوليت   پدر مي

 هاي چنين پژوهشگر با مشاهده واكنش كنيد؟هم احساس مي
 يادآوري مسائل سعي در شناسـايي  رفتاري پدران در هنگام

و درك نوع و كيفيت تجربه مـردان در زمينـه انطبـاق بـا     
هـاي در عرصـه،    بـا نوشـتن يادداشـت   . نقش پدري نمـود 

مشاهدات خود از محيط پژوهش و افراد مصاحبه شونده 
  .ها استفاده كرد زمان تحليل دادهآوري و در  را جمع

 
  صحت و استحكام داده ها
ــر ــزايش صـــحت و   در پـــژوهش حاضـ جهـــت افـ

ــتحكام داده ــت   اس ــابي مقبولي ــا از ارزي ، (Credibility)ه
و اطمينـان و   Transferability)  (انتقال پذيري و تناسب

بـراي  ارزيـابي   . )27(استفاده شد (Dependability)ثبات 
هـــا، نتـــايج تجزيـــه و تحليـــل بـــه ســـاير  مقبوليـــت داده

متخصصــان ارائــه و از نظــرات تكميلــي و انتقــادي آنــان 
 و هـا  نوشـته مصـاحبه   سـت د چنـين مـتن   هـم . استفاده شد

 قـرار  شوندگان مصاحبه اختيار در شده استخراج كدهاي
گرفت تا بررسي كنند آيا متن مصاحبه، انعكاس تجارب 

براي افزايش انتقال پذيري و تناسـب،   .ها است يا خير آن
مراحل مطالعـه بـه خـوبي توصـيف و امكـان حسابرسـي       

نان و براي كمك به اطمي. مستندات مطالعه فراهم گرديد
ها در اختيار پژوهشگر خارجي كه ارتباطي بـا   ثبات، داده

 نيـز  وي كه شود مشخص پژوهش نداشت قرار گرفت تا
. خيـر  يـا  رسـد  مـي  دست يافته محقق كه نتايجي همان به
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 پژوهشي

هاي متناسب يعني مرداني كه پدر شـدن را   انتخاب نمونه
تجربه كرده بودنـد نيـز بـه افـزايش اطمينـان از روايـي و       

  .)28(كند پژوهش كيفي حاضر كمك مي پايايي
  

  روش اجرا
پس از اخذ معرفي نامـه انجـام پـژوهش از دانشـگاه     
علوم پزشكي شهيد بهشتي و ارائـه آن بـه دانشـگاه علـوم     

اشتي درماني مـرتبط، محقـق در   پزشكي قم و مراكز بهد
هايي كه امكان دسترسـي بـه پـدران وجـود داشـت       مكان

هـاي   مراكز بهداشتي درماني، پارك، دانشـگاه و محـيط  (
 كنندگان را از ميان پـدراني  حاضر شده و مشاركت) كاري

. كـرد  كه داراي معيارهاي ورود به مطالعه بودند، انتخاب
توضـيح   نمـردا  بـراي  آن اهداف و پژوهش سپس روش

 و مصـاحبه  در شركت براي آگاهانه داده شده و رضايت
 مصـاحبه  مكان و زمان. شد آنان كسب مي از مصاحبه ضبط

 كنندگان تعيين و در هنگام مصاحبه شركت نظر به توجه با
 ها مصاحبه. گرديد آنان حفظ مي عمل وآزادي شان حرمت،

بر اساس راهنماي سواالت به شكل نيمه سـاختار يافتـه و   
 مصـاحبه،  ديجيتـالي  ضـبط  بـر  عالوه. شد عميق انجام مي

 صـورت  محقـق  توسط نيز عرصه در  يادداشت مشاهده و
. كشـيدند  دقيقه طول مـي  80تا  20ها  مصاحبه. گرفت مي

ها و  هاي دوم به منظور تاييد داده در صورت نياز مصاحبه
هـا در   مصـاحبه . هاي احتمالي انجام شـد  پر كردن شكاف
  .گرديد نويس شده و كد گذاري ميت همان روز دس

  
  ها روش تجزيه و تحليل داده
 MAXQDAافــزار  هــا از نــرم جهــت مــديريت داده

 بـه  كيفـي  مطالعـه  ايـن  هـاي  داده. اسـتفاده شـد   10نسخه 
 مـورد  )29(اسـميت  روش تحليل پديدارشناسـي تفسـيري  

 از پـس  كـه  صـورت  بـدين  .گرفـت  قرار تحليل و تجزيه
 محقـق  توسـط  مصـاحبه  هر ها، مصاحبه كامل سازي پياده

. گرفـت مرور و فعاالنـه مـورد قضـاوت قـرار     بار  چندين
 نكـات  و خط مطالعـه  به خط صورت به ها مصاحبه سپس
مضاميني كه مشخص كننده هر . شناسايي گرديد اساسي

يك از نكات اساسي بود، تعيين و يك برچسب يا عنوان 
در مرحلـه بعـد، مضـامين بـر اسـاس      . به آن تعلق گرفـت 

هاي مختلف قرار گرفتند  ارتباطشان با يكديگر در خوشه
بـه ايـن   . يـك نـام در نظـر گرفتـه شـد     و براي هر خوشه 
در انتها محقق . شكل گرفت هاي فرعي ترتيب درون مايه

هـاي   به دنبال كشـف الگـوي مشـترك ميـان درون مايـه     
هـاي   هاي شكل گرفته از مصاحبه استخراج شده و خوشه

تـر اسـت و    كه كـدام درون مايـه غالـب    مختلف بود، اين
كننـدگان   چگونه يك درونمايه به توضيح بيان مشاركت

هاي  اين مرحله منجر به شكل گيري درونمايه. پردازد مي
  .)29(اصلي شد

  

  يافته ها
نفر از پدران  17مصاحبه با مشاركت  20در مجموع 

هـا در جـدول    مشخصات پدران و همسران آن. انجام شد
 25محدوده سـني پـدران   . نشان داده شده است 1شماره 

 روابــط مســئول(هــاي متفــاوت  ســال، داراي شــغل 31تــا
دانشـگاه، روحـاني، توليدكننـده لبـاس، كـارگر       عمومي

شهرداري، كارمند بخش خصوصي، رفتگـر،  فضاي سبز 
تاسيسات سـاختمان، بيكـار، نقـاش سـاختمان، دانشـجو،      

، از طبقات اقتصـادي  )فنرساز، خدمه بيمارستان و كارمند
، ساكن شهر و روسـتا،  )متوسط، ضعيف خوب،(مختلف 
 و داراي سـطوح ) فارس و غير فـارس (هاي متنوع  از قوميت

. بودنـد ) سـي ارشـد  سواد تا كارشنا بي(تحصيلي مختلف 
همه پدران از سالمت برخوردار بوده و با همسـران سـالم   

هـاي   درونمايـه  2جدول شـماره  . كردند خود زندگي مي
  .دهد استخراج شده از مطالعه كيفي را نشان مي

بر اسـاس درك و تجربـه مـردان از مفهـوم و نقـش      
هـاي كيفـي گـردآوري شـده در      پدري و بر اسـاس داده 

تـم اصـلي اسـتخراج     2تم فرعي و  4مضمون،  19نهايت 
 4تم اصلي شامل مفهوم پدري و الزامات پدري و  2. شد

تم فرعي شامل تعريف پـدري، داليلـي بـراي پدرشـدن،     
كسب صفات و ويژگي ها و ايفاي نقش و مسـئوليت هـا   

  .در ادامه به توضيح اين درونمايه ها مي پردازيم. بود



  مفهوم و نقش پدري
 

  1394ارديبهشت ،  124، شماره بيست و پنجمدوره                                                    مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                           74

  ي مشاركت كنندگان در مطالعههاي جمعيت شناخت ويژگي :1جدول شماره 
  

  سابقه سقط  )ماه(سن فرزند  جنس فرزند  محل سكونت  نژاد تحصيالت وضعيت اقتصادي شغل  سن  شماره مشاركت كننده
  خير  8  دختر  شهر  فارس ديپلم متوسط كارمند  26  1
 خير  2  دختر شهر  فارس ليسانس خوب كارمند  30 2

 خير  7  پسر شهر  ترك سيكل ضعيف رفتگر  29 3

 خير  2  پسر  شهر فارس ليسانس متوسط توليدي لباس  28 4

 خير  12  دختر شهر فارس ديپلم متوسط كارمند  29 5

  بله  5  دختر شهر فارس فوق ديپلم خوب روحاني  25 6
  بله  12  دختر شهر  ترك ديپلم ضعيف نقاش ساختمان  31 7
 خير  11  پسر شهر  فارس ليسانس متوسط روحاني  26 8

 خير  1  پسر شهر  گيلكي ليسانس ارشد متوسط مومي دانشگاهمسئول روابط ع  30 9

 خير  12  دختر شهر  ترك پنجم ابتدايي ضعيف كارگر فضاي سبز  27 10

 خير  6  پسر  روستا فارس بيسواد ضعيف بيكار  28 11

 خير  10  پسر  روستا فارس سيكل متوسط تاسيسات ساختمان  30 12

 خير  12  دختر شهر فارس ديپلم ضعيف خدمات بيمارستان  28 13

 خير  2  پسر شهر فارس ليسانس متوسط كارمند  29 14

  بله  12  پسر  روستا فارس سيكل متوسط فنر ساز  30 15
 خير  ماهه 4باردار   دختر شهر فارس فوق ديپلم متوسط كارمند اورژانس  31 16

 خير  ماهه 7باردار   دختر شهر فارس پنجم ابتدايي ضعيف آهنگر  25 17

  
هاي استخراج شده از مطالعه كيفي تبيين مفهوم  تم  :2جدول شماره 

  پدري بر اساس درك و تجربه مردان ايراني
  

 مضامين تم هاي فرعي تم هاي اصلي

 صاحب فرزند شدن تعريف پدري مفهوم پدري

 مسئوليت

 ايجاد تكيه گاهي براي خانواده

  پاسخ به نيازهاي دروني داليلي براي پدر شدن
  ام و  بقاءتمايل به دو

  محرك هاي اجتماعي
 داراي دانش پدري كسب صفات و ويژگي ها الزامات پدري

 مدير و مدبر

 خوش اخالق

 باگذشت و فداكار

 با ايمان

 صبور و پر تالش

  پذيرش نقش پدري ايفاي نقش ها و مسئوليت ها
  حضور در كنار خانواده

 حمايت از خانواده

 ر امور خانوادهمشاركت د

 تامين سالمت فرزند

 تربيت فرزند

  خودمديريتي و خودمراقبتي

  
  مفهوم پدري - 1

وقتي نظر پدران در مورد مفهوم پدري پرسـيده شـد   
ها از  گوينـد آن كه پدر يعني چه و به چه كسـي پـدر مي

مختلفي براي توصيف پدري استفاده كردند كـه   عبارات
را در دو طبقــه تعريــف پــدري و تــوان ايــن عبــارات  مــي
  .بندي نمود لي براي پدر شدن دستهدالي

 ها، بندي داده براساس تحليل وجمع: تعريف پدري1- 1
كننده  سه تعريف اصلي براي پدري از نظر مردان شركت

كننده در  از ديدگاه مردان شركت. در مطالعه وجود دارد
ب مطالعه، پدر مردي است كه به واسطه تولد نوزاد صاح

هـاي   فرزند شـده، تكيـه گـاه خـانواده بـوده و مسـئوليت      
  .جديدي را در قبال فرزند و همسر خود مي پذيرد

اغلـب پـدران بـه ايـن     : صاحب فرزنـد شـدن  1-1-1
ديــدگاه ســنتي و رايــج معتقــد بودنــد كــه وقتــي مــردي  

در . صاحب فرزند شود عنوان پدر به او تعلـق مـي گيـرد   
ن، وراثت ژن بـه نسـل   واقع تولد فرزند به معناي والد شد

  .بعد و سرپرستي و مالكيت فرزند است
ــ" ــثال   ه ــدري داشــته باشــه م ــه پ ــه ي ــزي ممكن ر چي
خـوب  ... ؟پـدر مزرعـه كيـه    ؟پدر خانه كيـه ...اه.....ميگن

حاال روي ضوابط زن و شـوهري شخصـي كـه صـاحب     
ميشه بش گفت اسم پدري رو ميذارن كه  ،فرزندي ميشه

  ).14ماره پدر ش( "يعني صاحب فرزند ميشه
تمــامي مــردان، پــدري را  تقريبــاً: مســئوليت 2-1-1

يعني وقتي از آنـان پرسـيده   . معادل مسئوليت مي دانستند
گفتند پدر يعنـي   شد پدر يعني چه سريعا در پاسخ مي مي

ــئوليت    ــمردن مس ــه برش ــپس ب ــئوليت و س ــدر   مس ــاي پ ه
 پدران اين مسئوليت را در بر گيرنده تمام ابعاد. پرداختند مي
  .هنده پدر از غير پدر مي دانستنددگي فرزند و تمايز دزن

 ،مسئوليت در قبال ايـن فرزنـدي كـه بـه دنيـا ميـاد      "
   ،روانــي ،هــم روحــي ،مســئوليت در مــورد همــه چيــزش
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  ).17پدر شماره ( "ديگه بگم اقتصادش
ولي  ،مردي كه پدر نيست ممكنه فرزند داشته باشه"

پـدر  ( " بـوده  نميشه بگي پـدر  ،مسئوليت رو قبول نكرده
   ).6شماره 
از نظر مردان، پـدر  : تكيه گاهي براي خانواده 1- 1- 3

ستون اصلي و تكيه گاه خانواده است زيرا نقـش اصـلي را   
در حمايت از خانواده، تامين منابع مـالي و تصـميم گيـري    

البته يكي از پـدران معتقـد بـود ايفـاي نقـش      . ايفا مي كند
  . ا حضور فرزند نداردتكيه گاه براي خانواده ارتباطي ب

 ..پدر تـوي نقـش خـانواده ميشـه گفـتش كـه اون      "
چه حاال بچه داشته باشه يـا   ....شاكله اصلي خانواده است

 و اين رو به نظر من تعريفي كه توي جامعـه  ....نداشته باشه
هاي اصلي خانواده است  ميشه كرد اينه كه يكي از ستون

هاي پشـتيباني   ستاكه سياست هاي كلي خانواده را با سي
ــكيل      ــه تش ــود خان ــوي خ ــه ت ــالي ك ــاي م و سياســت ه

   ).9پدر شماره ("ميده
مـردان پـدر شـدن را    : داليلي براي پـدر شـدن   2-1

ي مي دانستند و معتقد بودند عواملي درون نيازي فطري و
ي اجتمــاع يهــا محــركو  و  بقــاء دوامماننــد تمايــل بــه 

  .تها بوده اس تقويت كننده انگيزه پدر شدن در آن
تعـداي از مـردان   : پاسخ به نيازهـاي درونـي   1-2-1

 دانسـتند  پدر شدن را يك تمايل دروني و نيازي فطـري مـي  
ايـن  . كه در وجود همه مردان به وديعه نهاده شـده اسـت  

   .تمايل ذاتي هدايت كننده مردان به سمت پدر شدن است
انگيـزم  من هم  ،رزوي پدر بودن رو دارهآهر شخصي "

   ).12پدر شماره ("پدر شدن رو بچشم اين بود كه مزه
تمايـل بـه دوام و بقـاء    : تمايل به دوام و بقاء 2-2-1

ريشه در فطرت انسان دارد و وجود فرزند اين اطمينان را 
دارايي  به پدر مي دهد كه بعد از او كسي هست كه نام و

   .خانوادگي او را حفظ كند
 توي هر جامعه اي معموال براي تداوم نسـل و بقـاي  "
سـال بـه فراخـور حـال      2- 1 هـر خـانواده اي بعـد از    ،نسل

ــا وضــعيتي كــه    ــا مــثال كــاركرد خودشــون ي خودشــون ي
  ).9پدر شماره ( "بايد صاحب فرزند بشن ،خودشون دارند

ميگه خـوب بعـد    ،اين شخص داره زحمت ميكشه"
   ).17پدر شماره ("من اينا برسه به كي

وقتـي مـرد جـوان    : محرك هـاي اجتمـاعي   3-2-1
ها غبطـه   تباط ساير پدران را با فرزندشان مي بيند به آنار

خورده، آرزو مي كند در اين جايگاه قرار گيرد گويا در 
فشـار  . مقايسه با پدران، كمبودي در زندگي او وجود دارد

دار  اطرافيــان و پرســش آنــان از زوج جــوان كــه چــرا بچــه
شوند نيز مرد را در مورد بـاروري خـود دچـار ترديـد      نمي
ده و ممكن است تصـميم بگيـرد بـراي اثبـات سـالمت      كر

  .دخود و كاهش فشار اطرافيان صاحب فرزند شو
پسرشونوصـدا مـي    ،مي ديدم ووقتي رفيقاي خودم"
يه حسي دست بـم مـي داد مـي گفـتم پـدر خيلـي        ،زنن
  ).11پدر شماره ("بهتره

 ؟شما مياي به آدم ميگي فالني نمي خواي بابا بشي"
چيه كه نمي خواي بابا بشي يعني  من ميگم اين منظورش

دور و اطرافيان  .استرس كه پيش مياد ؟...من مشكل دارم
  ).13پدر شماره ("تر ميشه كه ميگن بيش

مردان بر اين باور بودنـد كـه بـه    : الزامات پدري -2
عنوان پدر بايد الزاماتي را بپذيرند كه اين الزامات شـامل  

هـاي   ئوليتها و ايفاي نقش و مس كسب صفات و ويژگي
هـاي الزم   كسب توانمندي و ايجاد ظرفيـت . پدرانه است

هـا از نظـر    براي داشتن اين صفات و انجام اين مسـئوليت 
  .شوند هاي پدري محسوب مي پدران، بايدها و مولفه

مردان بيـان كردنـد   : ها كسب صفات و ويژگي 1-2
كه پدران بايد مدير و مدبر، خوش اخالق، با گذشـت و  

يمان و صبور و پرتالش بوده و از دانـش الزم  فداكار، با ا
   .براي ايفاي نقش پدري برخوردار باشند

از نظر مردان پـدر بايـد   : داراي دانش پدري 1-1-2
هاي زندگي مواجـه شـده و تجربـه كـافي را در      با سختي

طي مراحل مختلف زندگي كسب كرده باشد تا بتواند از 
چنـين   ر همپد. عهده حل مشكالت مرتبط با پدري برآيد

بايد در مورد پـرورش و تربيـت فرزنـد اطالعـات كـافي      
داشــته و خــود را بــراي پاســخگويي بــه ســواالت و نيــاز  

   .فرزندش آماده كنند
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پدر به كسـي مـيگن كـه زنـدگي رو درك كـرده      "
بـاالو پـايين هـاي زنـدگي      ،سختي هاي زندگي رو ،باشه

  ).11پدر شماره ("هرو گذرونده باش
نزديك به نيمـي از پـدران در   : مدير و مدبر 2-1-2

سخنان خـود از مـديريت بـه عنـوان يـك ويژگـي مهـم        
بندي امور بـه   يكي از پدران از اولويت. پدري ياد كردند

عنوان يك مهارت مديريتي نام برد و گفت پدر بايد نياز 
جهت دسـتيابي  . بندي نمايد خانواده را ارزيابي و اولويت

گيـري   در تصـميم به نتايج مطلوب ضروري است پـدران  
تعقـل نمـوده و    خود بـا خـانواده مشـورت كـرده، عميقـاً     

گيـري   پدر در هنگام تصـميم . حساب شده تصميم بگيرد
بايد به اين نكته توجه داشـته باشـد كـه تصـميمات او بـر      
 وضــعيت و آينــده خــانواده تاثيرگــذار اســت پــس بايــد 

   .مصالح خانواده را در نظر بگيرد
 ،سـئوليت رو دوششـه  نسبت به ايـن زنـدگي كـه م   "
عميقتــر فكــر كنــه و دقيقتــر تصــميم و د بيشــتر يــحــاال با
   ).14پدر شماره ( "بگيره

خوش اخالق بـودن پـدر بـه    : خوش اخالق 3-1-2
اين معناسـت كـه بتوانـد خشـم خـود را كنتـرل كـرده و        

بـا زن و  . مشكالت بيرون را به فضاي خانـه انتقـال ندهـد   
ب رنجـش و  فرزند خـود برخـورد خـوبي داشـته و موجـ     

  .آزردگي آنان نشود
كــه مــي خــوام اعصــاب خــوردي كــنم درون  ايــن"

 ،يه خورده خودمو جمع مي كنم ،خودم يه ذره مي ريزم
مي ذارم اعصابم سـر جـاي خـودش مسـلط باشـه كـه بـا        

  ).11پدر شماره ( "همسرم و بچم بتونم كنار بيام
ــداكار 4-1-2 ــداكاري : باگذشــت و ف گذشــت و ف

ت است كه پدر بايد بـه آن دسـت   يك توانمندي و ظرفي
يابد زيرا گاهي الزم است به خاطر خـانواده و فرزنـد، از   

  .منافع و عاليق خود بگذرد
ديگـه   ،مال خودش نيست ديگه بـه فكـر خـودش باشـه    "

  ).16پدر شماره ("بيشتر به فكر بچه است
يكي از پدران براين بـاور بـود كـه    : با ايمان 5-1-2

اعتقادي پايبند بـوده و آنهـا در   پدر بايد به اصول ديني و 

 زيرا اصول دينـي راهنمـا و ضـامن   . زندگي خود پياده نمايد
اخالقي براي پدران بوده و دستورات ديني چـارچوبي را  

  .سازد پرورش صحيح فرزند فراهم ميبراي تربيت و 
همين بـا ايمـان    ،نون حالل در بياره ببره به خونش"
  ).10پدر شماره ("نماز بخونه ،باشه

ــر تــالش 6-1-2 ــدر بايــد بداننــد كــه  : صــبور و پ پ
پرورش فرزند وظيفه اي سنگين است و او به عنوان يك 

پـس بايـد   . پدر راهي پر فـراز و نشـيب در پـيش رو دارد   
آمادگي و ظرفيت پذيرش اين سختي ها را داشته و براي 

پـدران ميـزان   . انجام وظايفش با تمام تـوان تـالش نمايـد   
عياري براي سنجش توانمندي تالش و كوشش خود را م

هـا معتقـد بودنـد     و وظيفه شناسي خـود مـي دانسـتند، آن   
توانند از عهده وظايف سـنگين پـدري    اگرچه گاهي نمي

برآيند و به هدف خود نمي رسند، ولي بـه خـود افتخـار    
  .اند ظايفشان سستي و تنبلي نكردهمي كنند كه در انجام و

 ،باشـه  حـداقل سعيشـو كـرده    ميتونـه  كـه  هرجـا  تا"
 ،شرايط زمـاني  ،حتي اگر نشه ،پهلوي خودش پدر خوبيه

عــواملي كــه هســت  ،بـاالخره چيزهــايي كــه وجـود داره  
  ).1پدر شماره ( " تالششو كرده ،اين جوري باشه ،نذاره

هـا و   مـردان نقـش  : ها ها و مسئوليت ايفاي نقش 2-2
 هاي خود را به عنوان پدر چنين برشمردند؛ پـدران  مسئوليت
ش خود را به عنوان پدر بپذيرند، در كنار خانواده بايد نق

حضور داشته، از خانواده خـود حمايـت كننـد، در امـور     
خانواده مشاركت داشته، به سالمت و تربيت فرزند خـود  
  .اهميت دهند و خود مديريتي و خودمراقبتي داشته باشند

پذيرش نقش پدري به : پذيرش نقش پدري 1-2-2
 بـه  خود در زندگي و دركمعناي، درك حضور فرزند 

كننـدگان، يـك پـدر     از نظر اغلب مشاركت. است عنوان
واقعي بايد در درجه اول بپذيرد كه پدر شده است سپس 
. رفتار و عملكرد خود را بـا جايگـاه پـدري انطبـاق دهـد     

پدر بايد به وجود فرزند در زندگي خـود توجـه داشـته و    
  .ئول رسيدگي به امور فرزند بداندخود را مس

اوال بايد باور كنه كـه پـدر    ...پدر خوب كسيه كه "
  ،)6پدر شماره ( "شده
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 پژوهشي

پـدر وظيفـه دارد   : حضور در كنـار خـانواده   2-2-2
وقت خود را به خانواده اختصـاص داده و بـراي حضـور    

اختصاص وقـت  . ريزي كند يافتن در كنار خانواده برنامه
 كـه اوقـات   شود؛ اول آن به خانواده به دو روش انجام مي

فراغت خود را در كنار خـانواده بگذرانـد و دوم صـرف    
  .تامين رفاه و آسايش خانواده استوقت براي 

تر وقت خود را با خـانواده   شخصي كه بيش) پدر("
  ).7پدر شماره ("و صرف امرار معاش خانواده مي كند

براي رسيدن به اين هدف پـدران الزم اسـت برنامـه    
داده و با وجود خستگي روزانه خود را مورد بازبيني قرار 

و مشغله كاري، زماني را براي ايجاد ارتبـاط و رسـيدگي   
پدران نـه تنهـا بـر لـزوم     . به امورات فرزند در نظر بگيرند

اختصاص وقت بـه خـانواده تاكيـد داشـتند بلكـه معتقـد       
بودنــد پــدر بايــد بــراي تفــريح و ســرگرمي خــانواده نيــز 

شـاط  ادابي و نريزي كند تا به اين ترتيـب زمينـه شـ    برنامه
  .خانواده فراهم گردد

هـاي حمايـت از    روش: حمايت از خـانواده  3-2-2
ــامين نيازهــاي مــادي و   خــانواده از نظــر پــدران شــامل ت

ريزي بـراي آينـده و تـامين     معنوي همسر و فرزند، برنامه
توانمنـدي پـدران در   . باشـد  رفاه و آسـايش خـانواده مـي   
كه برخي آن را  قدر مهم است تامين نيازهاي خانواده آن

مالكي براي ارزيابي پدر بودن خـود قـرار داده و معتقـد    
بودند اگر پدري نتواند نياز خـانواده را تـامين كنـد، پـدر     

از ديـدگاه اكثـر پـدران نيازهـاي مـالي      . اي نيست شايسته
 دهد بنابراين بخش مهمي از نيازهاي خانواده را تشكيل مي
  .دهند آن را در راس وظايف پدري خود قرار مي

بتونـه نيـاز فرزندشـو     طفق ،من توي يه جمله ميگم"
  ).13پدر شماره ( "همين ،برطرف كنه

ــه   ــد ك ــان كردن ــدران بي ــب پ ــه دارد  اغل ــدر وظيف پ
امكانات الزم را براي آسايش و آرامش همسـر و فرزنـد   

چنين خود را حـامي عـاطفي    پدران هم. خود فراهم سازد
ده همســر و خـانواده و مســئول غــم و شــادي،گريه و خنــ 

  .دانستند فرزند مي
  پدري كه مسئوليت پذير باشه، خنده ها و گريه هـا "

  

بچه رو حاال، چه بچه، چه مادر بچه، همه مسئوليتشـو بـه    
  ).4پدر شماره ( "عهده مي گيره

اكثر پدران بيـان  : مشاركت در امور خانواده 4-2-2
كردنــد كــه وظيفــه دارنــد نقشــي فعــال در خــانواده ايفــا 

رش فرزند و اين مشاركت شامل همكاري در پرو .نمايند
  .انجام امور خانه است

چـــون بچـــه مـــنم  ،شـــير دادنـــش ،خوابونـــدنش"
 "كمكش مـي كـنم   ،غذادادنش ،شيرخشكيه شيردادنش

  ).10پدر شماره (
يكي از پدران معتقـد بـود كـه كـاهش انتظـارات از      
همسر، يكي از بزرگترين كمك هاي مرد محسوب مـي  

  .كاهد ار كاري بر همسر ميشود، زيرا از فش
يعنــي  ،خــوب اول كــه توقعــات را مــي بــرم پــايين"

ــي از      ــودش يك ــايين خ ــارم پ ــات را مي ــه توقع ــين ك هم
  ).5پدر شماره ( "هاست بزرگترين مشاركت
كه پدران مشاركت در امور خـانواده را   با وجود آن
هـا بيـان كردنـد كـه      دانسـتند، اغلـب آن   وظيفه خود مـي 

زيرا خانه . در فرزندپروري ندارندمشاركت قابل توجهي 
اي زنانـه و مشـاركت پـدر     داري و فرزندپروري را وظيفه

  .دانستند در اين امور را دخالت در وظايف زنانه مي
ببينيد بعضي كارها كه مخصوص مادر اسـت مثـل   "

 ،لباسشو عوض ميكنه مال مـادره  ،لباس شستن مال مادره
تر مادر بچه  يشاينا رو ب ، حموم ميبري ،دستشويي ميبري

وارد جزئيان  ،كار خاصي رو من انجام نميدم ،انجام ميده
ــر كــاريم ، چــنميشــم ــا ظهــر كــه درگي ــريم  ،ون ت ــا مي ت

ولـي   .بـه جـايي نمـي رسـه     ،استراحت كنيم شب مي شه
بيشـتر بـا   .... ،چيز مـي كنـيم   ،خوب بيرون ميبريم بچه رو

من سعي مي كنم زياد دخالـت نكـنم در    ،مادر بچه است
  ).13شماره پدر ("كارش

پدران معتقد بودنـد وجـود الگـوي پـدري مناسـب،      
داشتن نگرش مثبت در مورد مشاركت در فرزند پروري، 
كسب مهارت در مراقبت از فرزند، افزايش زمان حضور 
در منزل و كاهش دغدغه هاي فكـري از جملـه عـواملي    

  .سازد اي مشاركت پدران فراهم ميهستند كه زمينه را بر
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پدران در جهت تامين : مين سالمت فرزندتا 5-2-2
 كردند مواد بهداشتي و سالم بـراي  سالمت فرزند سعي مي

هاي پزشكي فرزند توجـه   فرزند فراهم كرده و به مراقبت
هـاي مـالي    برخي پدران با وجود محدوديت. داشته باشند

اصرار داشتند كه هر طور شده پول مـورد نيـاز را فـراهم    
 بخش خصوصي استفاه كنند زيرا كرده و ازخدمات درماني

  .به كيفيت خدمات بخش دولتي اعتماد چنداني نداشتند
. سعي ميكنم پوشكي بگيرم كه زياد شيميايي نباشه"

دستمال مرطوب ها خيلي شيميايي بود، از اونهـا اسـتفاده   
 نمي كنم، از پنبه استفاده مي كنم كه آب مي زنيم، از ايـن 

  ). 1پدر شماره( "ه نسوزهكه پاي بچ هاي توپي گرفتم پنبه
زير سنگم كه شده در ميارم، بچه رو ببرم، يـه روز  "

ديرتر نشده، وزنشو، اندامشو، كل شـنوايي، بينـايي، همـه    
  ).3پدر شماره ("رو مي برم تست كنه

تربيت فرزند مسئوليت مهمـي  : تربيت فرزند 6-2-2
آنهـا  . است كه تقريبا تمامي پدران بـه آن اشـاره كردنـد   

كارهـاي زيـر را بـه كـار      تيابي به ايـن هـدف راه  براي دس
تبديل شـدن بـه الگـوي مناسـب بـراي فرزنـد،       : بستند مي

ايفاي نقش مشاوري خوب براي فرزند، توجه بـه تربيـت   
 ديني فرزند، انتخاب همنشينان مناسب براي خانواده، ايجـاد 

ارتباط مستحكم و صميمانه با فرزند، اختصـاص وقـت و   
زنــد، آمــاده كــردن فرزنــد بــراي انــرژي بــراي تربيــت فر

  .زندگي اجتماعي و كسب دانش در مورد تربيت فرزند
طريقه حـرف زدن بـا بچـه را خـودم خيلـي دقـت       "

ميكنم يا تـوي خونـه يـه حرفـي رو ميـزنيم خيلـي دقـت        
تا همين االنش حتي به نظرم بچه خيلي چيزها رو . ميكنيم

حس ميكنه، نه اين كه بفهمه حس ميكنـه، سـعي ميكـنم    
  ).4پدر شماره ( "قداري محتاطتر باشيم تو حرفامونم

سعي مي كنـيم رابطمـون يـه جـوري باشـه كـه بـه        "
مثال يه كسـي مـي بينـه خـانواده      ،سيبي نرسهآفرزندمون 

خوب قطعا رابطشو كمتـر   ،شون فيلماي آنچناني مي بينن
  ).8پدر شماره (" مي كنه
  اغلـب پـدران   : خودمديريتي و خـودمراقبتي  7-2-2

  

د داشتند كه به عنوان يك پدر بايـد مراقـب رفتـار و    تاكي

گفتار خود بوده، نقايص و كمبودها را جبران، اشتباهات 
گذشته را اصالح نمايند، انتظارات منطقي ازخـود داشـته   
باشند و براي خود ضوابطي را مشـخص كننـد تـا بتواننـد     
. پدري خوب و الگويي مناسب براي فرزنـد خـود باشـند   

راقب سالمت جسماني خود هستند زيرا پدران همچنين م
خود را حامي خانواده مـي داننـد و معتقدنـد در صـورت     

  .، خانواده نيز دچار مشكل مي شودآسيب آن ها
باالخره هر كسي تو ذهن خودش باالخره مي دونه "

ولي از االن به بعد ديگـه سـعي مـي كنـه      ،چه كاره است
پـدر  ( "شـو رو انجام نده يا بره اصالح كنه خود اون كارا

  ).5شماره 
بـا موتـور مـثال     ،هـا رو مـي كنـه    يه سـري احتيـاط  "
ميگه من اگه برم تصادف كنم يه اتفـاقي خـداي    ،ره نمي

  ).16پدر شماره ( " ؟بچم چي ميشه ،نكرده برام بيفته
  
  بحث

مطالعه حاضر براي اولين بار در ايران با هدف تبيين 
ر شدن مفهوم پدري بر اساس درك و تجربه مردان از پد

نتايج مطالعه پديدارشناسي حاضر نشان داد كه . انجام شد
پدري از ديدگاه مردان ايراني كـه بـراي اولـين بـار پـدر      

تـم اصـلي مفهـوم پـدري و      2كنند در  شدن را تجربه مي
از ديـدگاه مـردان   . باشـد  الزامات پـدري قابـل تبيـين مـي    

كننده در مطالعه، پدر مردي است كـه بـه واسـطه     شركت
نوزاد صاحب فرزند شده، تكيه گاه خانواده بـوده و  تولد 

هاي جديدي را در قبـال فرزنـد و همسـر خـود      مسئوليت
براي پدر مفاهيم و معـاني مختلفـي بيـان شـده     . پذيرد مي

تــوان آن را در ســه دســته كلــي تعــاريف  اســت كــه مــي
از . بنــدي نمــود بيولوژيــك، اعتقــادي و اجتمــاعي دســته

ــا واســطه  ديــدگاه بيولوژيــك پــدر، مــرد  ي اســت كــه ب
از ديـدگاه  . هاي جنسي صاحب فرزنـد شـده اسـت    سلول

اعتقادي پدر به عنـوان موجـود برتـر، شايسـته عبـادت و      
اطاعت است و از ديدگاه اجتمـاعي پـدر رهبـر و راهنمـا     
اســت و مســئوليت هــايي را در قبــال خــانواده بــه عهــده  

شـود تعريـف    گونـه كـه مشـاهده مـي     همان. )18(گيرد مي



     
  نرگس اسكندري و همكاران     

  79       1394ارديبهشت ،  124، شماره  بيست و پنجمدوره                                                       مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                             

 پژوهشي

ــدر     ــاهيم پ ــي از مف ــي تركيب ــردان ايران ــر م ــدري از نظ پ
ف اين تعري. گيرد بيولوژيك و پدر اجتماعي را در بر مي

پـدر مولـد   . چنين با تعريف پـدر مولـد مطابقـت دارد    هم
مردي است مراقبت كننده و ايجاد كننده نسل جديد كـه  
از او انتظــار مــي رود بــراي مراقبــت و حمايــت از فرزنــد 
خود، به صورت عملي و فيزيكي در محيط خانه حضـور  

دهد  هاي ساير مطالعات نيز نشان مي يافته. )30(داشته باشد
و مسـئوليت   )17(كه پدري به معناي صاحب فرزند شـدن 

از . )31(رود واژه اي است كه معادل با پدري بـه كـار مـي   
نظر مردان ايراني پدر عضو و ستون اصلي خانواده اسـت  

گيري نهايي براي خـانواده را بـه عهـده     تصميمكه وظيفه 
در . دهـد  گاهي محكم و استوار را شكل مي داشته و تكيه

مطالعات انجام شده در ساير كشورها كه اغلـب اروپـايي   
و امريكايي بودند چنين تعريفي يافت نشد كـه دليـل آن   

هـاي فرهنگــي و ادامـه ســبك    را شـايد بتـوان در تفــاوت  
زيـرا  . هاي ايراني جستجو كرد هزندگي سنتي، در خانواد

در ساير كشورها به دليل اشتغال زنان و تك والدي شدن 
ها پدران نقش حمـايتگر اصـلي را در خـانواده از     خانواده

هـاي پـژوهش حاضـر، ايجـاد      حاصل يافته .اند دست داده
طبقه اي با عنوان داليلي براي پدر شدن بود كه نشان داد 

ي دانسته و درون ازي فطري ومردان ايراني پدر شدن را ني
ــه    ــل ب ــد تماي ــواملي مانن ــاء دوامع ــا محــركو  و بق  يه

 ريبـه سـا   و غبطه خـوردن  انياطراف فشاري از قبيل اجتماع
هـا بـوده    تقويت كننـده انگيـزه پـدر شـدن در آن     ،پدران
در ساير مطالعات نيز داشتن فرزتد به معناي حفـظ  . است

ــانواده  ــام خ ــتن وارث)18(ن ــانواده و  )4(، داش ــعه خ ، توس
مـردان  . ظـر گرفتـه شـده بـود    در ن )18(ارتباط با نسل بعـد 

ايراني بيان كردند كه پدران بايـد مـدير و مـدبر، خـوش     
اخالق، باگذشت و فداكار، با ايمان و صـبور و پـرتالش   
بوده و از دانش الزم براي ايفاي نقش پـدري برخـوردار   

از خود گذشتگي صفتي پدرانه است كه در سـاير   .باشند
پدر كسي است مطالعات نيز به آن اشاره شده است يعني 

كه خود محور و الابلـي نبـوده و ايـن آمـادگي را داشـته      
باشد كه به خاطر مصـالح فرزنـد، خواسـته هـاي خـود را      

اسـنيري الزمـه پـدري را عشـق و     . )32، 31(ناديده بگيـرد 
  .)32(تعهد به مراقبت از فرزند مي داند

غييـر در  ترين تغييرات در حيطه پدري ت يكي از مهم
ــدران اســت    ــاي پ ــت ه ــا و فعالي ــايف، نقــش ه . )33(وظ

كننـد تحـت    هايي كه پدران براي خود تعريـف مـي   نقش
هـاي   توان ريشـه  تاثير باورهاي اجتماعي قرار دارد كه مي
طور كه  همان. )19(آن را در فرهنگ جامعه جستجو كرد

يفي از شود پدران در شرح وظايف خود به ط مشاهده مي
 فراهم نمودن نياز خانواده، حمايت و تربيـت (وظايف سنتي 

حضـور، مشـاركت و حمايـت    (و وظايف مـدرن  ) فرزند
دهـد پـدران    اين امر نشان مـي  .)34(اشاره كردند) عاطفي

هـاي   هـاي سـنتي را رهـا كننـد، نقـش      كه نقـش  بدون آن
ــه و در نقــش  ــد را پذيرفت ــام   جدي هــاي ســنتي خــود ادغ

ــد كــرده ــدران هــم. ان ــدر   پ ــا حــدودي مفهــوم پ ــين ت چن
) 1987(و همكاران  Lambمشاركت كننده را كه توسط 

 زيرا در. دهند توصيف شده است درعملكرد خود نشان مي
 هاي خود به مفاهيمي مانند مشاركت، در دسـترس  صحبت

تـامين مـالي   . )35(بودن و پذيرش مسئوليت اشاره كردنـد 
ــانواده   ــاز خ ــودن ني ــظ )19 ،11 ،4(جهــت برطــرف نم ، حف

خانواده از آسيب، حفظ يكپـارچگي خـانواده بـه وسـيله     
و تامين نيازهـاي كنـوني و    )19(تقويت ارتباطات با همسر

از وظايف مورد تاكيد پدران در سـاير   )11(آينده خانواده
دهند پدران در جوامـع   ها نشان مي اين يافته. مطالعات بود

هـاي مشـابهي را بـراي خـود      و مسـئوليت  مختلف، نقـش 
  .كنند تعريف مي
هاي اخير به دنبال تغييرات اجتماعي، مفهوم  در سال

رود در پـرورش   پدري تغيير يافته و از مـردان انتظـار مـي   
بـا  . )18(فرزند به شكل فعاالنه تري مشاركت داشته باشند

ايــن وجــود در مطالعــه حاضــر و ســاير مطالعــات، ميــزان 
مشاركت مـردان در امـور منـزل و فرزنـد پـروري نـاچيز       

تـرين   و مردان تـامين مايحتـاج زنـدگي را مهـم     )23(بوده
در تانزانيا نيز اگرچـه  . )36(دانند بخش مشاركت خود مي

هـاي اخيـر    مشاركت پدران در امـور خانـه در طـي سـال    
چنان تامين وسايل مـورد نيـاز    افزايش يافته است ولي هم
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وظيفـه  خانواده را وظيفه خود و انجـام كارهـاي خانـه را    
ــد باورهــاي   .)4(انســتند همسرشــان مــي  محققــين معتقدن
هــاي جنســيتي و هنجارهــاي جامعــه بــر  فرهنگــي، نقــش

ــر راه     ــر س ــانعي ب ــوده و م ــذار ب ــردان تاثيرگ ــرد م عملك
اركت مردان در امور خانه و تربيـت فرزنـد محسـوب    مش
در مطالعه حاضر نيـز مـردان وجـود الگـوي     . )36(شود مي

ر مـورد مشـاركت   پدري مناسب، داشتن نگرش مثبـت د 
در فرزند پروري، كسـب مهـارت در مراقبـت از فرزنـد،     

هــاي  افــزايش زمــان حضــور در منــزل و كــاهش دغدغــه
  .بر مشاركت خود موثر مي دانستندفكري را 

رسـد افـزايش آگـاهي و تغييـر باورهـاي       به نظر مـي 
تواند افزايش مشاركت مردان در امور منزل  اجتماعي مي

، بنـابراين  )23، 17(راه داشته باشـد و فرزند پروري را به هم
هاي الزم در اختيار پدران  الزم است اطالعات و آموزش

در . قرار گرفته تا بتوانند آگاهانه در اين راه گام بردارنـد 
 توانند نقش پر رنگـي را در  هاي جمعي مي اين راستا رسانه

گيري باورهاي صحيح و ترويج رفتارهاي مسئوالنه  شكل
هاي مردان در ايفاي نقـش   يكي از چالش. )37(ايفا نمايند

 پدري، فقدان الگوي مناسب و تعريف نشدن نقشي شفاف
خواهنـد در پـرورش    براي آنان اسـت و پـدراني كـه مـي    

ا كودك خود مشاركت داشته باشند، ناچارنـد از مـادر يـ   
حمايت اطرافيان مانند . )38(همسر خود الگوبرداري كنند
ــتان  ــانواده و دوس ــر، خ ــروه  )17(همس ــاي  و تشــكيل گ ه

تواند نقش مهمي در حمايت و ايجـاد   حمايتي مردانه مي
كـه متاسـفانه    )18(الگوي مناسب براي پدران داشته باشـد 

هـاي   پـژوهش . )17(شود در اغلب موارد ناديده گرفته مي
چنين بر ارتباط ميان كار، خانواده و نقش پـدري   اخير هم

توانند يـك عامـل    هاي كاري مي محيط. )33(تاكيد دارند
نظير براي حمايت از پدران باشـند و بـا فـراهم نمـودن      بي

حمايت مالي و ايجـاد سـاعات كـاري انعطـاف پـذير بـه       
  .)18(پدري كمك كنند مردان در جهت ايفاي نقش

مردان ايراني مراقبـت از سـالمت، گفتـار و رفتـار و     
درك شرايط موجود را به عنوان وظـايفي در قبـال خـود    

در تانزانيـا گسـترش ايـدز موجـب شـده بـود       . دنـد نام بر

هـاي جديـد بـراي مراقبـت از      مردان بـه دنبـال يـافتن راه   
ها معتقد بودند كـه بايـد    به عالوه آن. سالمت خود باشند

برنامه روزانه خود را تغيير داده و كمتر بخوابند تا بتواننـد  
در آمريكـا پـدران   . )4(نياز مادي خانواده را تامين نماينـد 

وظيفه خـود را اصـالح رفتارهـاي گذشـته، عـدم تكـرار       
اشتباهات و كسب دانش براي ارتقا شغلي و تـامين منـابع   

حفـظ  . )18(مالي جهـت رفـع نيازهـاي فرزنـد برشـمردند     
نيز از ديگر وظايفي بود  )33(سالمتي و آمادگي جسماني

كه پدران در اين مطالعـه و سـاير مطالعـات بـه آن اشـاره      
پژوهشگران معتقدند محيطـي كـه مـردان در آن    . كردند

كنند و مفاهيمي كه از تجارب  براي فرزندشان پدري مي
كننــد تحــت تــاثير باورهــا و انتظــارات  پــدري خلــق مــي

، مقايسـه نتـايج مطالعـه حاضـر بـا      )9(ر دارداجتماعي قـرا 
دهــد  مطالعــات انجــام شــده در ســاير جوامــع نشــان مــي 

ي ميـان  هـاي اجتمـاعي، شـباهت زيـاد     رغـم تفـاوت   علي
درك مردان از مفهوم و نقش پدري در جوامـع مختلـف   

شايد بتوان دليل اين شباهت را ريشه داشـتن  . وجود دارد
برخي از وظـايف پـدري ماننـد تـامين نيـاز و حمايـت از       
 .خانواده در فطرت مردان و يا تمدن بشري جستجو نمود

عــدم تمايــل برخــي پــدران بــراي شــركت در مطالعــه از 
گردد زيـرا ممكـن اسـت ايـن      سوب ميها مح محدوديت

نس بـودن  جـ غير هم. پدران تجارب متفاوتي داشته باشند
هـاي   كنندگان نيز از ديگر محـدوديت  محقق و مشاركت
  .باشد مطالعه حاضر مي

دهـد كـه همسـو بـا      هاي مطالعه حاضر نشان مي يافته
تحوالت جهاني در زمينه پدري، درك مردان از مفهـوم  

نيز در حال تغييـر اسـت و پـدران     و نقش پدري در ايران
هاي جديدي از  هاي سنتي، نقش در عين پايبندي به نقش

قبيل حضور در كنار فرزند، حمايت عاطفي و مشـاركت  
رسـد   با اين وجود به نظر مي .اند در خانواده را نيز پذيرفته

ــدر      ــه يــك پ ــردان ب ــدن م ــديل ش ــا تب ــادي ت فاصــله زي
وجـود الگـوي    عـدم . كننده واقعي وجـود دارد  مشاركت

هـاي جنسـيتي رايـج در جامعـه در      پدري مناسب، كليشه
 هاي والدي، فقدان دانش و مهارت در مراقبـت  مورد نقش
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هاي فكـري از   از فرزند، ساعات كاري طوالني و دغدغه
توانند بر عملكرد پدران تاثير  جمله عواملي هستند كه مي

انـش،  آوردن د رود با فـراهم  انتظار مي. منفي داشته باشند
مهارت و حمايت كافي بتوان به پـدران كمـك كـرد تـا     
راحت تر با نقش و وظايف پدري خود كنار آمـده و بـه   

  .ي در پرورش فرزند مشاركت نمايندتر شكل فعال
كه پدران تربيـت و مراقبـت فرزنـد و     با توجه به اين

ــي     ــه خــود م ــر را وظيف ــت از همس ــد، پيشــنهاد  حماي  دانن

ــي  ــود م ــايتي و  ش ــداخالت حم ــدف    م ــا ه ــي ب آموزش
توانمندسازي مردان براي مشاركت در پرورش و تربيـت  

ــه   ــاتواده، برنام ــت از خ ــدان و حماي ــه   فرزن ــزي و ارائ  ري

تـر بـا هـدف تعيـين نيازهـاي       انجام مطالعات بـيش . گردد

 آموزشي پدران، تبيين تجربه انطباق با نقش پـدري و تعيـين  
 گذارنـد، فاكتورهايي كه بر پدر شدن و پيامدهاي آن تاثير

تواند دانش الزم را براي طراحي اين مداخالت فراهم  مي
  .سازد

 

  سپاسگزاري
نويسندگان اين مقالـه تشـكر و قـدرداني خـود را از     
پــدران شــركت كننــده در مطالعــه و معاونــت پژوهشــي  
دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي به عنوان حامي مـالي  

كـه ايـن   الزم به تذكر است . دارند اين پژوهش اعالم مي
ــته     ــري تخصصــي در رش ــاله دكت ــه از رس ــه برگرفت مقال
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