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Introduction: Parents of children with cerebral palsy are exposed to the compli-

cations of the child’s care; they need kinds of support to reduce problems of care for 

the child. Therefore, the current study was done in order to discover the factors that 

influence role of caring parents while taking care of the cerebral palsy child.

Methods: This study is part of a qualitative study that was done in 2011-2013. 

Sampling was done based on goal-oriented and continued to saturate data. Thus، 33 
participants including parents and family members of children with cerebral palsy 

that had been referred to Rehabilitation Centers in Tehran city and rehabilitation 

experts participated in this study. Data was collected through semi-structured inter-

views with each participant and analyzed through content analysis and continuous 

comparison of data.

Results: The results of data analysis showed the concept of parental capital with 

two categories: parents’ personal ability (subcategories: mental and physical ability 

in care, the ability to communicate with others, belief in the spiritual value of the 

child) and parental situational resources (subcategories: the socio-economic status 

of the family, the availability of helping relatives, cooperation and partnership in the 

family).

Conclusion: Parental capital as a supporting factor has an effectiveness on the 

sense of parents’ dominance on the situation of taking care of child; so، it is import-
ant to pay attention to the parents’ capital (internal and external) for educating and 

home care planning of affected child and family.
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براي  و  قرار دارند  این کودکان  فلج مغزی در معرض پیچیدگی های مراقبتی  به  والدین کودکان مبتال  مقدمه: 
کاهش مشکالت مراقبتی نیازمند حمایت های متفاوتی هستند؛ بنابراین مطالعة حاضر به منظور کشف عوامل مؤثر 

بر نقش مراقبتی والدین کودکان مبتال به فلج مغزی انجام شده است.

انتخاب  گرفت.  سال هاي 1390-1392 صورت  در  که  است  کیفی  مطالعة  از  بخشی  حاضر  مطالعة  کار: روش
مشارکت کنندگان براساس نمونه گیری مبتنی بر هدف تا رسیدن به اشباع داده ها ادامه یافت؛ به این ترتیب 33 
نفر متشکل از والدین و عضو خانوادۀ کودکان مبتال به فلج مغزی مراجعه کننده به مراکز توان بخشی شهر تهران و 
کارشناسان حوزۀ توان بخشی در این پژوهش شرکت کردند. داده ها از طریق مصاحبة نیمه ساختاریافته با هریک 

از مشارکت کنندگان جمع آوری شد و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل محتوا و مقایسة مداوم صورت گرفت.

یافتهها:نتایج حاصل از تحلیل داده ها مفهوم سرمایة والدینی را با دو طبقة توانایی شخصی والدین )زیرطبقات 
توانایی ذهنی و جسمی در مراقبت، توانایي برقراری ارتباط با دیگران، اعتقاد بر ارزش معنوی وجود کودک( و 
امکانات موقعیتی والدین )زیرطبقات وضعیت اقتصادی اجتماعی خانواده، داشتن بستگان یاری دهنده، همکاری و 

مشارکت در خانواده( آشکار کرد. 

نتیجهگیری: سرمایه های والدین عواملي مؤثر در حس تسلط والدین بر موقعیت مراقبت از کودک مبتال به فلج 
مغزی است؛ بنابراین توجه به سرمایه های درونی و بیرونی والدین در آموزش و برنامه ریزی مراقبت در منزل این 

بیماران اهمیت دارد. 

کلیدواژهها: والدین، کودکان، مراقبت، فلج مغزی، بیماری
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چکیدهاطالعات مقاله

مقدمه
زایمانی،  مراقبت های  در  اخیر  پیشرفت های  وجود  با 
فلج  شیوع  جراحی،  مراقبت های  و  نوزادان  از  مراقبت 
این رو  از  است؛  مانده  ثابت  تقریباً  اخیر  سال های  در  مغزی 
راهکارهای  توسعة  در  کمی  نسبتاً  پیشرفت های  پژوهشگران 
فلج  به  مبتالیان  از  بسیاری   .]1[ داشته اند پیشگیری کننده 
عقلی  ضایعات  و  ارتباطی، حسی  تکاملی،  اختالل  با  مغزی، 
مواجه هستند و در مراقبت از خود محدودیت های پیچیده ای 
نیاز  و  طوالنی مدت  وابستگی  که  داشت  توجه  باید  دارند. 
کودکان مبتال به کمک های مراقبتی خاص در مراحل مختلف 
رشد و تکامل، درمان های گوناگون، نوسان در عالئم بیماری، 
درگیری  هفته،  روزهای  تمام  و  ساعته   24 مراقبت  به  نیاز 
مراقبتی خانواده را بیشتر کرده است؛ از این رو معموالً والدین 
با چالش  در مدیریت مشکالت مزمن سالمتی کودک مبتال 

مواجه مي شوند]2-4[.
مزمن  و  پیچیده  شرایط  به دلیل  ناتوان  کودکان  والدین 
از کودک خود و فراهم کردن  براي مدیریت مراقبت  کودک، 

نیاز  مورد  خدمات  و  منابع  یافتن  نیازمند  خانواده،  کل  رفاه 
کودکشان هستند]5[. تقریباً یک چهارم والدین به دلیل نیاز 
ویژۀ کودک مبتال و مراقبت از وی، کار خود را متوقف کرده 
مراقبت  براي  زیادي  وقت  و  داده اند  کاهش  را  آن  زمان  یا 
این کودکان  مادران  معموالً  روزه کودک صرف کرده اند.  هر 
ترس  به دلیل  همچنین  می شوند.  اجتماعی  انزوای  دچار 
کودک  از  مراقبت  براي  دوستان  و  خانواده  تمایل نداشتن  یا 
داده اند  دست  از  را  حمایتی  سیستم های  که  مي کنند   حس 
]8-5[. ناتوانی والدین در انطباق با نیازهای فراوان مراقبتی 
و چالش های رفتاری کودک مبتال در کنار بهره مندنبودن از 
حمایت اجتماعی کافی، آنها را در معرض خطر سوء رفتار با 
کودک و غفلت از وی قرار می دهد. برخي والدین نیز به دلیل 
بیماری مزمن کودک به اضطراب و افسردگی شدید تا متوسط 
دچار می شوند و بیشتر مادران این کودکان درد و سرگردانی 
در نقش مراقبتی را تجربه مي کنند. به هر حال، تالش والدین 
کودک  گوناگون  وضعیت های  از  ناشی  تنش  با  انطباق  برای 
تهدید  را  خانواده  یکپارچگی  و  امنیت  است  ممکن  ناتوان 
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کند و حس کنترل موقعیت زندگی را کاهش دهد]8-11[. 
والدین  نیاز  توان بخشی،  و  مراقبت  درمان،  مراحل  تمام  در 
مراقبت کننده از سطح ناتوانی و نیازهای مراقبتی کودک تأثیر 
شدید  نوع  به  مبتال  کودک  والدین  میان،  این  در  می گیرد. 
بیماری معموالً به حمایت ویژه  اي نیازمند است ]4،8،12[.

دریافتند  خود  پژوهش  در   Brysiewicz و   Oyegbile

زندگی  کنترل  که  مي کنند  احساس  خانوادگی  مراقبان 
شخصی  خود را از دست داده اند. آنها با مراقبت از فرد بیمار 
در خانواده به عنوان کار و امور خانوادگی و رفع نیاز مراقبتی 
عضوی از خانواده، نقش مراقبتی را پذیرفته  و با آن سازگار 
همکاران  و   Teymouri پژوهش  براساس   .]13[ شده اند 
دانش،  افزایش  موجب  می تواند  والدین  توانمندسازی  نیز، 
خودکارآمدی و افزایش کیفیت زندگی والدین شود ]14[. به 
نظر می رسد پذیرش وضعیت مراقبتی کودک و تالش والدین 
برای مراقبت بهتر از کودک به عوامل متعددی بستگی دارد. 
باید توجه داشت که منابع دردسترس والدین در موفقیت 
آنها براي مراقبت از کودک تأثیرگذار است، اما این موضوع که 
عده ای در دستیابی به منابع مراقبتی و نحوۀ مراقبت موفق تر 
کودک  از  مراقبت  روزمرۀ  مشکالت  بر  می توانند  و  هستند 
از تجربه هاي  و  به کمک مطالعة کیفی  چیره  شوند، مي تواند 
به منظور  پژوهشگران  بنابراین  باشد؛  دست یافتني  مراقبان 
کشف عوامل مؤثر در ایفای نقش مراقبت کنندگی والدین از 

کودک مبتال به فلج مغزی به مطالعة فعلی پرداخته اند.

روشبررسی
در سال  است که  مطالعة کیفی  از  بخشی  مطالعة حاضر 
1392-1390 انجام شد و یافته های آن حاصل تحلیل محتوا 
پژوهش هاي  در  محتوا  تحلیل  داده هاست.  مداوم  مقایسة  و 
کیفی کاربرد وسیعی دارد ]15[ و برای فراهم کردن شواهد، 
توصیف واضح و خالصه  اي از پدیدۀ مورد نظر، روشي مناسب 

محسوب می شود ]16[.
انتخاب  مطالعه،  هدف  به  دستیابی  به منظور 
تا  و  شد  آغاز  هدف  بر  مبتنی  روش  به  مشارکت کنندگان 
این  شرکت کنندگان  یافت.  ادامه  داده ها  اشباع  به  رسیدن 
پژوهش روند حمایت از والدین کودکان مبتال به فلج مغزی 
را طي کرده اند و با زبان فارسی آشنایي دارند. همچنین والد، 
فلج  به  مبتال  کودک  از  مراقبت کننده  و  همسر  با  همزیست 
همراه  مشکالت  با  شدید  تا  خفیف  مختلف  )سطوح  مغزی 
به  هستند.  درمانگر(  و  والدین  گزارش  طبق  بر  آن   بدون  یا 
و 2 عضو خانواده  پدر(  و 5  مادر  والد )14  ترتیب، 19  این 
شامل عمو و خواهر کودکان مبتال به فلج مغزی مراجعه کننده 
کارشناس   12 همچنین  تهران،  شهر  توان بخشی  مراکز  به 
کارشناسان  پزشک،  روانشناس،  مشاور  مددکار،  از  متشکل 
این  در  نفر(  )مجموع  شرکت کنندگان 33  توان بخشی  حوزۀ 

پژوهش مشارکت داشتند.
نیمه ساختاریافته  از مصاحبة  داده ها،  به منظور جمع آوری 
در  مصاحبه ها  این  که  شد  استفاده  مشارکت کنندگان  با 
مادران  توافق  براساس  با  مورد  سه  در  و  توان بخشی  مراکز 

مواردی  در  و  منزل صورت گرفت. مصاحبه ها ضبط شد  در 
که مشارکت کنندگان راضی به ضبط صدا نشدند از مصاحبة 
آنها یادداشت برداری شد. مصاحبه برحسب تمایل و آمادگی 
مشارکت کننده بین 30 تا ۶0 دقیقه و تعداد مصاحبه با هر 
مشارکت کننده از یک تا دو جلسه متغیر بود. درمجموع، 38 
مصاحبه با والدین و عضو خانواده و 13 مصاحبه با کارشناسان 
با  مصاحبه  جریان  شد.  انجام  مطالعه  در  شرکت کننده 
می شد  عاملی سبب  چه  اینکه  مانند  شد؛  آغاز  پرسش هایي 
والدین  باشید؟  از کودکتان داشته  بهتری  مراقبت  بتوانید  تا 
چگونه مشکالت مراقبت از کودک را رفع می کنند؟ عده ای از 
والدین چگونه با داشتن کودک مبتال به فلج مغزی مي توانند 

به فعالیت های اجتماعی تفریحی-ورزشی بپردازند؟ 
تعامل  در  که  پرسش هایي  بر  تکیه  با  مصاحبه  سپس 
یافت.  ادامه  می آمد،  پدید  مصاحبه کننده  و  مصاحبه شونده 
از پرسش هاي  همچنین برای دستیابی به اطالعات عمیق تر 
یا  دهید  توضیح  بیشتر  اینکه  مانند  شد؛  استفاده  اکتشافی 

منظورتان را از جمله ای که گفتید دقیق تر بیان کنید.
در این پژوهش به منظور تحلیل داده ها، از مراحل تحلیل 
محتواي »گران هایم و الندمن« )2004( استفاده شد ]17[؛ 
فایل  مشارکت کنندگان،  با  مصاحبه  هر  از  پس  به طوری که 
صوتی به دقت دست نویسی و سپس متن حاصل از مصاحبه ها 
واحدهای  مشخص شدن  از  پس  شد.  خوانده  بار  چندین 
معنادار، خالصه سازی این واحدها با توصیفی نزدیک به متن 
صورت گرفت. در مرحلة بعد پس از تهیة فهرستی از کدها، 
بازبینی، مرور معنایی، تعیین شباهت ها و تفاوت های موجود 
و   )Reduction( کاهشی  روش  به  مشابه  کدهای  معنا،  در 
استقرایی در سطحی انتزاعی تر قرار گرفتند و با مقایسة مداوم 

زیرطبقات و طبقات قابل قبول حاصل شد.
 )Trustworthiness( یافته ها  صحت  از  اطمینان  برای 
وابستگی  قابلیت   ،)Credibility( اعتبار  روش های  از 
 )Transferability( انتقال  قابلیت   )Dependability(
اعتبار  شد.  استفاده   )Conformability( تأییدپذیری  و 
اعتماد  و معتبر،  یافته های حقیقی  تولید  پژوهش کیفی، در 
به درستی داده ها و تفسیر آنهاست. در این پژوهش، به منظور 
کافی  وقت  صرف  با  تا  شد  سعی  یافته ها  از  اطمینان یافتن 
از  استفاده  آنها،  مکرر  بررسی  و  داده ها  جمع آوری  براي 
مراکز  از  مشارکت کنندگان  )انتخاب  نمونه گیری  در  تنوع 
مشارکت کنندگان  انتخاب  و  خصوصی  و  دولتی  مختلف 
در  متفاوت  تجارب  و  دموگرافیک  مختلف  موقعیت های  با 
افزایش تعداد مصاحبه و بازخورد به  حوزۀ حمایت والدین)، 
مشارکت کنندگان و تأیید طبقات حاصل از متن مصاحبه از 
سوي مشارکت کنندگان، اعتبار بیشتری به داده ها داده شود. 
براي دستیابی به استحکام یافته ها از روش وابستگی یافته ها 
دست نویس شده  مصاحبه های  به طوری که  شد؛  استفاده 
تحلیل  براي  کیفی  پژوهش  به  آشنا  هیئت علمی  اعضای  به 
اطمینان  نتایج،  و  محتوا  وابستگی  از  تا  شد  ارائه  بازبینی  و 
ندارند  تعمیم  قابلیت  کیفی  پژوهش هاي  نتایج  حاصل شود. 
منطبق  خود  تجربه هاي  با  را  یافته ها  دیگر،  افراد  چنانچه  و 
بدانند، می توان گفت قابلیت انتقال در یافته ها و نتایج وجود 
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دارد ]18[. در این مطالعه نیز پژوهشگر قابلیت انتقال پذیری 
واگذار  خوانندگان  به  را  مشابه  شرایط  به  مطالعه  یافته های 

کرده است.
به منظور رعایت مالحظات اخالقی، با کسب تأییدیه کمیتة 
اخالق دانشگاه، براي اجرای پژوهش ابتدا از مسئوالن مراکز 
توضیحات  گرفته شد. همچنین  اجازه  توان بخشی  و  درمانی 
کافی دربارۀ اهمیت و اهداف پژوهش، محرمانه بودن مشخصات 
مصاحبه،  هنگام  صدا  ضبط  از  استفاده  اجازۀ  اطالعات،  و 
مجبورنبودن یا تهدیدنکردن براي شرکت در پژوهش و اختیار 
به هریک شرکت کنندگان  پژوهش  از  انصراف در هر مرحله 
در  شرکت  براي  مشارکت کنندگان  شد.  داده  شرایط  واجد 

پژوهش، فرم رضایت آگاهانه را امضا کردند.

یافتهها
در این مطالعه، میانگین )انحراف معیار( سن والدین 41/3 
)9/3(، میانگین )انحراف معیار( سن مادران 39/42 )8/93(، 
میانگین )انحراف معیار( سن پدران 4۶/2 )8/22( و میانگین 
)انحراف معیار( سن 2 عضو خانواده 31/5 )2/2( بود. والدین 
و  لیسانس  تا  کم سواد  تحصیالت  با سطح  خانواده  اعضای  و 
به  مبتال  ساله   1۶ تا   2/5 بیماران  از  مراقبت  تجربة  داشتن 
سطوح گوناگون فلج مغزی در این مطالعه مشارکت کردند. 
باید توجه داشت که میانگین )انحراف معیار( سن کارشناسان 
توان بخشی 42/5 )9/9( با تجربة کاری 1۶/7 )9/2( سال بود.

تحلیل یافته های تجربة مشارکت کنندگان، 310 کد اولیه، 
۶ زیرطبقة اولیه، 2 طبقة فرعی )توانایی شخصی و امکانات 
موقعیتی والدین( و تم اصلی سرمایة والدین را آشکار کرد که 

شرح آنها در جدول 1 آمده است.
سرمایة والدین یعني توانایی فردی و امکانات دردسترس 
که والدین را در ایجاد موقعیت و کسب فرصت ها برای حل 
مشکالت، کنترل موقعیت مراقبتی کودک مبتال، هموارشدن 

سختی ها و رسیدگی به امور عادی زندگی یاری می دهد.
تواناییشخصیوالدین

برخي والدین به طور فردی ویژگي هایي داشتند که برقراری 
توانایی  مي کرد.  امکان پذیر  برایشان  را  زندگی  عادی  روند 
حل مشکالت و کنترل امور مراقبتی کودک از نظر مادی و 
غیرمادی، توانایی برقراری ارتباط با دیگران و اعتقاد به ارزش 
معنوی کودک مبتال عواملي هستند که والدین را در مدیریت 
مراقبتی کودک و رفع موانع و مشکالت یاری می دادند. این 
طبقه دربرگیرندۀ توانایی ذهنی و جسمی والدین در مراقبت، 
ارزش معنوی  به  اعتقاد  و  با دیگران  ارتباط  برقراری  توانایی 

کودک بود.
1.تواناییذهنیوجسمیوالدیندرمراقبت

توانایی  مجموعة  داشتن  یعني  مراقبتی  امور  در  توانایی 
شناختی و آگاهی در حل مشکالت مراقبت از کودک، توانایی 
پذیرش  و حوصله،  داشتن صبر  روانی،  و  )سالمتی( جسمی 
نیازهای کودک،  با  توانایی تطبیق  و  ناتوانی کودک  وضعیت 
با کادر  به کودک، داشتن حس همکاری  برای کمک  تالش 

درمان که دربرگیرندۀ توانایی والدین در امور مراقبت از کودک 
بود. پدری دربارۀ توانایی یافتن راه حل مي گفت:

و  آنالین  می تونم  اینترنت  تو  دارم.  پزشکی  سواد  »من 
نکنه  کمکم  هم  کسی  اگر  کنم.  سرچ  ساعته  بیست وچهار 
پیدا کنم«  دربارۀ وضعیت دخترم  رو  می تونم جواب سؤاالم 

)پدر دختر 5 ساله(.
مشارکت کنندۀ کارشناس دربارۀ قدرت همکاری و جدیت 
عملی  تمرین های  اجرای  در  مهارت  یادگیری،  در  والدین 
از  نجات  و  کودک  حرکتی  و  ذهنی  پیشرفت  براي  کودک 
بیمار  با  ارتباط  »در  گفت:  والدین  مراقبتی  سخت  وضعیت 
به خانواده مشاوره می دیم. باز هم به خودشون بستگی داره 
بچه  با  خونه  تو  تا  می دیم  بهشون  را  آموزش هایی  چه  که 
چون  کنن؛  کسب  می تونن  که  مهارتی  به  نسبت  کنن  کار 
والدی  یه  به  بده،  انجام  مي تونه  می گی  خانواده ای  یه  به 
می گی نمی تونه. بستگی به همکاری والدین با درمانگر داره. 
یه والدینی هستن که حرف رو جدی می گیرن و دنبال این 
هستن که از این شرایط سختی که توشن یه مقدار نجات پیدا 

کنن« )کاردرمان با 8 سال سابقه(.
توانایی والدین در پذیرش وضعیت مراقبتی کودک و ایجاد 
وضعیت مطلوب زیستن با کودک، امري مهم در خودیاری و 

کمک به کودک مبتالست. یکی از مشارکت کنندگان گفت:
به  و  نمی ده  خرج  به  حوصله  اصاًل  که  »خونواده ای 
نظر  با  من  خانوادۀ  ندارن.  را  اعصابش  اصاًل  خودشون  قول 
نمی تونست  ولی هیچ کس  درمانگر حمایت می شدن،  مشاور 
کمکشون بکنه؛ چون نمی خواستن این مراحل و فرایند درمان 
و توان بخشی را قبول کنن. می گفتن دیگه این همینه بهتر 
به خودش  بتونه  آدمه که  توان خود  و  اراده  بیشتر  نمی شه. 

کمک کنه« )خواهر پسر 14 ساله(.
پذیرش وضعیت ناتوانی کودک و مراقبت از وی و قراردادن 
خود در مسیر عادی زندگی از توانایی والدین است که بتوانند 
دربارۀ  والدی  کنند.  غلبه  اجتماعی  ناخوشایند  موانع  بر 
پذیرفتن وضعیت ناتوانی کودک و تطبیق با آن، اهمیت دادن 
به  کم توجهی  و  مبتال  کودک  با  همراه  اجتماعی  حضور  به 
عکس العمل های ناخوشایند یا آزاردهندۀ برخي مردم جامعه 
به وضعیت کودک که برای بعضی والدین آن عکس العمل های 
کودک  با  والدین  همراهی  و  اجتماعی  حضور  مانع  مردم 

می شد، گفت:
»من بچه را همه جا می برم پارک، سینما. این طور نیستم 
که بگویم بچة من رو ببینن فالن بشه. می ریم بیرون. عادت 
عکس العملی  چه  دیگران  که  نداره  تأثیری  چندان  کردیم. 

دارن« )مادر دختر 11 ساله(.
2.اعتقادبرارزشمعنویوجودکودکمبتال

والدین دربارۀ ارزش معنوی کودک به آزمایش الهی، تقدیر 
امر  این  ایمان دارند که  خداوند و کمک خداوند معتقدند و 
در پذیرش و مراقبت روزانة آنها از کودک یاری دهنده است. 

والدی گفت:



نسرین عالئی و همکاران

مجلة مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا

59 

دورۀ 27 شمارۀ 1 - فروردین و اردیبهشت 1398

خدا  تقدیر  رو  بچه  این  وجود  و  مؤمنه  خیلی  »شوهرم 
می دونه« )مادر دختر 2/5 ساله(.

مبتال  کودک  ارزشمند  و  معنوی  وجود  به  اعتقاد  گاهی 
به گونه ای  او  وجودی  مثبت  جنبه های  دیدن  و  زندگی  در 
از  هدیه ای  و  فرشته   الهی،  نور  را  فرزندشان  والدین  که  بود 
به  بیشتر  اتکاي  برکت در منزل، عامل  طرف خداوند، عامل 
خداوند، صبورشدن و شناخت افزون تر اطرافیان می پنداشتند 
آرامش  و  او  از  امر عامل پذیرش کودک، مراقبت  که همین 

والدین بود.
چشم  به  من  خداست.  هدیه  نوره،  من  برای  بچه  »این 
نور  یه  نمی بینم.  را  معلولیتش  نمی کنم.  نگاه  بهش  معلول 
الهیه. من و شوهرم این بچه رو گذاشتیم وسط و جانماز این 
وسطه، یعنی ما با عشق به این بچه خدا رو می پرستیم« )مادر 

پسر 11 ساله(.
نداره، من خودم رو  بال  »معتقدم پسر من فرشته ایه که 

این طور آروم می کنم« )مادر پسر 12 ساله(.
3.تواناییبرقراریارتباطبادیگران

توانایی والدین در برقراری ارتباط با دیگران، همراه شدن با 
دوستان، همتایان و آشنایان و استفاده از کمک های فیزیکی 
و فکری آنها، والدین را در گذراندن امور زندگی یاري مي کند. 
دیگران،  با  روابط  برقراری  قدرت  دربارۀ  مشارکت کننده ای 

زودجوش بودن و کمک دوستان گفت:
زیادی  با همه می جوشم. دوستان  »من آدمی هستم که 
هم دارم که خیلی خوبن و خیلی کمکم می کنن« )مادر دختر 

11 ساله(.
امکاناتموقعیتیوالدین

شغلی  مکانی،  زمانی،  موقعیت  به  توجه  با  والدین  گاهی 
از  استفاده  زمینة  که  داشتند  قرار  وضعیتی  در  خانوادگی  و 
داشتن  می شد.  فراهم  آنها  برای  خاص  منابعي  و  امکانات 
امکاناتی  خاص  دوستان  و  خانوادگی  شغلی،  خاص  شرایط 
را برای والدین فراهم مي کرد که وضعیت مراقبت از کودک 
براي آنها هموار مي شد. وضعیت اقتصادی-اجتماعی خانواده، 
داشتن بستگان همراه و شرایط خاص شغلی و بیمة درمانی 

در این طبقه قرار دارند.
1.وضعیتاقتصادی-اجتماعیخانواده

شغل،  نوع  به دلیل  خانواده  اقتصادی-اجتماعی  وضعیت 
بیمه های  با  مشاغلي  داشتن  تحصیالت،  و  مالی  وضعیت 
خاص و شرایطي ویژه مانند وجود دوستان بانفوذ برای انتقال 
بوده  والدین  یاری دهندۀ  و  راهگشا  موارد  از  کارمند،  والدین 
است؛ به طوری که آنها می توانستند به مکانی انتقال یابند که 
امکانات مناسب تري دارد، شرایط بهتر درمانی برای فرزندشان 
فراهم است، یا در وضعیت جدید، مراقبت بهتری از کودکشان 
و وضعیت  دور کنند  از چالش ها  را  تا خود  صورت مي گیرد 

خود و کودک را به حالت طبیعی نزدیک کنند.
مشارکت کننده ای از روند درمانی کودک مبتال با توجه به 

توان مالی گفت:
»اآلن هر سه ماه یک بار می بریمش خارج از کشور. دفعة 
دوم با کاردرمانش رفتیم که ببینه و یاد بگیره. هر روز عالوه 
بر کار درمانی خودش بیست دقیقه هم کارهای درمانی که 
اونجا بهش یاددادن رو انجام می ده. به ما هم یاد داده بودن، 
ولی کاردرمان می دونه اآلن باید به چه نقطه ای چقدر فشار 
وارد کنه. هر کی که دیربه دیر می بینش می گه چقدر تغییر 
مادرها  بیشتر  دخترم  مدرسة  همین  تو  شده.  بهتر  و  کرده 
بچه هاشون رو به خاطر هزینه هاي کاردرمانی نمی برن« )مادر 

دختر ۶ ساله(.
نوع شغل در سازماني  به واسطة  و تسهیالتی که  امکانات 
خاص برای والدین فراهم بود، آنها را یاری داد. به ویژه اینکه 
پدران بهتر می توانستند مشکالت مراقبتی در زندگی را هموار 

کنند. مشارکت کننده ای مي  گفت:
عالوه  به  نداره.  رو  اینجا  کاردرمانی  امکانات  »شهرستان 
بچه  نگهداری  تو  اآلن  تا  و  بودن  اینجا  همسرم  خانوادۀ 
کمکمون کردن که بتونیم به کارهامون رسیدگی کنیم. بعد 
اینجا  امکانات  از  بتونیم  که  بگیرم  انتقالی  تونستم  سال  دو 
کرده.  کمک  خیلی  درمانی  نظر  از  ما  ادارۀ  کنیم.  استفاده 
را  داده. کمک هزینه ای  پوشش  رو  درمانی  هزینه های  بیشتر 
به صورت بالعوض به ما می دن و از امکانات بیمارستان محل 

کار هم می تونیم استفاده کنیم« )پدر دختر 11 ساله(.
2.وجودبستگانیاریدهنده

گاهی والدین در وضعیتی قرار داشتند که زمینه و فرصت 
داشت.  وجود  آنها  برای  خانوادگی  کمکی  منابع  از  استفاده 
داشتن بستگانی که می توانستند امکاناتی از نظر مالی و ابزاری 
در اختیار والدین بگذارند، یا در مواردی آنها را در نگهداری 
از کودک و پشتیبانی عاطفی-معنوی یاری دهند  و مراقبت 
را  والدین  پزشکی  اطالعات  داشتن  به دلیل  که  بستگانی  و 
والدین  برای  آنها آموزش می دادند  به  و  راهنمایی مي کردند 
مشارکت کنندگان  از  یکی  باره  این  در  بودند.  کمک کننده 

مي گفت:
مادرخانمم  رفت وآمد  و  بچه  نگهداری  به  کمک  نظر  »از 
کمک مي کنه تا خانمم بتونه بره سر کار. از وقتی هم که داره 
می ره سر کار، روحیه اش خیلی خوب شده. از نظر مالی برادرم 
از شهرستان کمکمونه. اگه برادرم و مادرخانمم نبودن کار ما 

لنگ می شد« )پدر پسر 8 ساله(.
پدر دیگری دربارۀ توجه و لزوم پشتیبانی معنوی از سوی 

بستگان نزدیک اظهار کرد:
»پدربزرگ و مادربزرگ ها نباید تنها بذارن، باید پشتیبانی 
از  ترس  اون  یه جوری  که  است  قضیه  معنوی  بحث  کنن. 
را  پشتیبانی  این  من  بدن.  امیدی  و  کنن  کم  رو  آینده اش 
 9 پسر  )پدر  می کنم«  احساس  یه خلئی  بودم  دور  نداشتم، 

ساله. م 1۶(.
3.وجودهمکاریومشارکتدرخانواده

داشتن روابط مناسب میان والدین براي همکاری، مشارکت 
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و کمک رسانی فکری و عملی به یکدیگر در مراقبت از کودک 
و سایر امور زندگی، آنها را در ادارۀ موقعیت زندگی با کودک 
مبتال یاری مي دهد و تحملشان را افزون می کند. در این باره 

مشارکت کنندگان بیان کردند:
همکاری  می تونیم  همدیگه  با  شوهر  و  زن  یه  ما  »حاال 
حل  رو  معلول  بچة  یه  مشکالت  و  کنیم  کار  تقسیم  کنیم، 

کنیم« )پدر دختر 11 ساله(.
همدلی و حس مشترک میان والدین در پذیرش کودک 
مبتال و درمان های وی، از عوامل یاري کنندۀ تحمل وضعیت 

مراقبتی کودک و سختی های اوست. 
مثل  و  نمی زنه  سرکوفت  من  به  شوهرم  می بینم  »وقتی 
من نگرانشه، غصه می خوره و تالش می کنه، احساس بهتری 

دارم و فکر نمی کنم که این فقط منم که باید غصة دخترم را 
بخورم« )مادر دختر ۶ ساله(.

اعضای  میان  همکاری  حس  دربارۀ  کارشناسان  از  یکی 
خانواده به عنوان یکی از عوامل مهم خانوادگی در یاری رسانی 
والدین  روحی  و  جسمی  بهتر  وضعیت  ایجاد  و  والدین  به 

مراقبت کننده از کودک گفت:
توان بخشی  روند  در  اون  اعضای  که  خانواده هایی  »در 
روانی  روحی  شرایط  خیلی  می کنن،  کمک  مادر  یا  پدر  به 
و جسمی بهتره نسبت به مادری که حاال یه بچه ای داره و 
هیچ کدوم از این امتیازها رو نداره. نه ورزش مي کنه نه تفریح 
می کنه و نه اعضای خانواده بهش کمک می کنن« )کاردرمان 

با 8 سال سابقه(.

جدول1.طبقاتعواملمؤثربرنقشمراقبتیوالدینکودکانمبتالبهفلجمغزی

زیرطبقاتاولیهطبقاتفرعیطبقةاصلی

* سرمایه های 
والدین

توانایی شخصی والدین

توانایی ذهنی و جسمی در مراقبت

اعتقاد بر ارزش معنوی وجود کودک مبتال

توانایی در برقراری ارتباط با دیگران

امکانات موقعیتی والدین

وضعیت اقتصادی-اجتماعی

بستگان یاری دهنده

همکاری و مشارکت در خانواده

 بحث
ذهنی  و  توانایی های جسمی  حاضر،  پژوهش  به  توجه  با 
والدین در مراقبت، برقراری ارتباط با دیگران، اعتقاد به ارزش 
والدین،  اجتماعی  اقتصادی  وضعیت  مبتال،  کودک  معنوی 
اعضای خانواده،  و مشارکت  و همکاری  یاری دهنده  بستگان 
سرمایه هایی هستند که والدین را در مراقبت از کودک یاری 

مي دهند.
استفاده  آن  از  افراد  که  است  کلی  منبعي  سرمایه 
خانواده،  بخشند.  تحقق  را  خود  هدف های  تا  می کنند 
دوستان و همکاران دارایی بسیار مهمی هستند؛ به طوری که 
برای  یا  بگیرد  بهره  آ ها  از  بحرانی  شرایط  در  می تواند  فرد 
تعامل  ابعاد  فردی شامل  استفاده کند. سرمایة  مادی  منافع 
اجتماعی، حمایت اجتماعی و ساختار روابط اجتماعی است 
]Mohammady.]19 و همکاران )2008( نتیجه ای مشابه با 
ویژگی های  مراقبت کننده،  آگاهی  آنها  یافتند.  فعلی  مطالعة 
و  خانوادگی،  حمایتی  شبکة  مراقبت شونده،  و  مراقب  فردی 
مشارکت خانوادگی را عواملي مؤثر در مراقبت مي دانند]20[. 
در  والدین  توانایی های  بر  مبنی  حاضر  مطالعة  نتایج  دربارۀ 
مراقبت از کودک به عنوان سهمی از سرمایة والدین مي توان به 
مطالعة Schwartz )2003( توجه کرد. بر اساس این مطالعه، 

نیاز  مورد  مطالب  آگاه ترند،  درونی شان  منابع  از  که  والدینی 
خود را می آموزند و اولویت ها را در زندگی شان تغییر می دهند 
احساس خشنودی  ناتوانی،  به  مبتال  کودک  با  زندگی  در  تا 

کنند ]21[. 
منابع  که  دریافتند   )2013( همکاران  و   Guillamón

شخصی مانند خودکارآمدی والدین، بر سالمت روان و کیفیت 
است  تأثیرگذار  مغزی  فلج  به  مبتال  کودکان  والدین  زندگی 
 )2012( همکاران  و   Bastani یافته های  همچنین   .]22[
مبنی بر داشتن خودکارآمدی بیشتر در افراد با تحصیالت و 
وضعیت اقتصادی باالتر و بهبودی در سازگاری با چالش های 
را  آنها  اقتصادی  و وضعیت  والدین  توانایی شخصی  پیش رو، 
فعلی  مطالعة  در  کودک  از  مراقبت  بر  مؤثر  عوامل  به عنوان 
تأیید مي کند ]23[. عواملی مانند اقتصاد و توان مالی خانواده، 
راهبردهاي  به  توجه  در  کودک  ناتوانی  وضعیت  تحصیالت، 
شناختی و حس شایستگی مادران در موقعیت های متفاوت 

پرورش کودک مبتال نقشي مهم را ایفا می کنند ]6[. 
اجتماعی- سطح  کاهش   )2012( همکاران  و   Nikfarid

بیماری  به  مادران کودکان مبتال  را عامل شکست  اقتصادی 
مطلوب سازی  و  خانواده  تمامیت  راهکار  به  توجه  در  مزمن 
همکاران  و   Schuengel باره  این  در  البته  دانستند]24[؛ 
کردند  گزارش  متفاوت  به طور  مطالعه ای  طی   )2009(
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ابتالی  روان شناختی  مشکالت  حل  در  والدین  توانایی  که 
روانی  فشارهای  برطرف کردن  و  مغزی  فلج  به  کودکشان 
جنسیت  و  تحصیالت  سطح  مانند  زمینه ای  ویژگی های  به 
ارتباطی ندارد، بلکه متأثر از فرهنگ، امکانات جامعه و نتایج 

تشخیص فلج مغزی کودک در سال های آتی است]12[.
که  والدینی  مي دهد  نشان  حاضر  مطالعة  یافته های 
به دلیل  یا  داشتند  بیشتری  شغلی  و  خانوادگی  پشتیبانی 
در  باشند،  خود  حامي  مي توانستند  فردی  توانایی  های 
جست وجوی راهکارهایی بودند که بتوانند سختی های مراقبت 
را کمتر کنند و افقی از امید را پیش روی خود قرار دهند. در 
والدین همچنین  به  یاری رسان  این مطالعه، داشتن بستگان 
همراهی اعضای خانواده در مراقبت روزانه از کودک و کمک 
به تأمین هزینه های درمانی، عاملي مؤثر در تداوم مراقبت از 
کودک است. Smith و Kaye )2012( عنوان کردند که در 
بررسی بار وارده بر والدین همواره باید سبک زندگی خانوادگی 
و عملکرد خانواده در نظر گرفته شود ]25[. مطالعات دیگر 
و  پیوستگی  اساسی  عامل  خانواده  رفاه  مي دهد  نشان  نیز 
هماهنگی خانواده است و درواقع رفاه مراقبت کننده می تواند 
تأثیر  کودکان  از  مراقبت  در  به ویژه  خانواده  اعضای  رفاه  بر 

عمیقی بگذارد ]26،27[.
والدین  میان  همکاری  حس  حاضر،  مطالعة  به  توجه  با 
است.  کودک  از  مراقبت  مشکالت  کاهش  در  مهم  عاملي 
همسر  نقش  که  دریافتند  نیز   )2001(  Hwang و   Olsson

کودکان  مادران  به طوری که  دارد؛  اهمیت  بسیار  زندگی  در 
مبتال به ناتوانی که با همسرشان زندگی می کردند، کمتر به 
افسردگی مبتال بودند ]28[. دربارۀ ساختار خانوادگی و روابط 
والدین، Li Tsang و همکاران )2001( بیان داشتند والدینی 
که از ثبات ساختار خانوادگی برخوردار بودند، مشکالت مالی 
کمتری داشتند، روابط مستحکم زوجی میان آنها حاکم بود و 
فرزند دیگری غیر از فرزند مبتال به ناتوانی داشتند، در مدیریت 
جست وجوی  برای  بیشتری  انگیزۀ  و  بودند  کارآمدتر  زمان 
حمایت های اجتماعی و شبکه های محلی داشتند. همچنین 
از همسر و بستگان نزدیک کمک می خواستند و مشکالتشان 

را با واقع گرایی رفع می کردند ]29[. 
معنوی  ارزش  بر  مبنی  والدین  اعتقاد  مطالعه  این  در 
از  معنا  یافتن  و  کودک  وجودی  ارزش  درک  مبتال،  کودک 
وجود کودک در زندگی یکی از عوامل پشتیبان در عملکرد 
پژوهشی  طی   )2012( همکاران  و   Klassen است.  والدین 
دربارۀ پیامدهاي مراقبت از کودک مبتال به سرطان با توجه 
به ماهیت طوالنی درمان و مراقبت های بعد از آن دریافتند که 
والدین کودک مبتال با پیامدهاي مثبت مراقبت از کودک در 
افزایش صبر، توانایی درونی، افزایش شفقت و ایجاد دیدگاه 

جدید به زندگی مواجه شده بودند ]30[. 
همچنین Khabaz و همکاران )2011( نیز نتیجه گرفتند 
مادرانی که اعتقاد مذهبی بیشتری دارند، براساس آموزه های 

مشکالت  وجود  با  می توانستند  معنوی  و  دینی  باورهای 
بیابند  کودکشان  از  مراقبت  برای  معنائی  کودک  نگهداری 
مغزی  فلج  مانند  بیماری  اي  به  والدین  نگرش های   .]31[
متأثر از تعامل با مراقبان سالمت و تحت تأثیر توانایی والدین 
نیز  والدین  عقاید مذهبی  است.  مراقبت  موقعیت  در کنترل 
را  آنها  دیدگاه  می تواند  که  است  عاطفی  حمایت  از  منبعی 
دربارۀ ناتوانی و اطمینان نداشتن به آینده بهبود بخشد ]32[. 
ارزش گذاری  و  مذهبی  دیدگاه  مي دهد  نشان  حاضر  یافتة 
معنوی والدین دربارۀ داشتن کودک مبتال سرمایه ای است که 
والدین در زیستن با کودک مبتال از آن بهره مند می شوند. در 
Fatehizade )2012( دریافتند  و   Sharifi یافتة فوق،  تأیید 
ارزیابی  مذهبی،  )اعمال  مذهبی  مقابلة  روش های  میان  که 
و  افسردگی  با  فعال(  مذهبی  مقابلة  و  مذهبی  خیرخواهانة 
فرسودگی مراقبتی و خستگی هیجانی، رابطة منفی معنا دار، 

و با کفایت شخصی رابطة مثبت معنادار وجود دارد ]33[.

نتیجهگیری
کمک  به  می توانند  مغزی  فلج  به  مبتال  کودکان  والدین 
سرمایه های فردی و اجتماعی راه هایی را کشف کنند و هنگام 
با  آنها  یابند.  دست  بیشتری  منابع  به  کودکشان  از  مراقبت 
تالش برای بهبود کیفیت مراقبت از کودک و رفع مشکالتشان 
دیگر،  عبارت  به  می برند.  بهره  توانایی  هایشان  و  دارایی ها  از 
سرمایه های والدین آنان را در حمایت از خویشتن و حمایت 
از کودک مبتال یاری می دهد؛ بنابراین کمک به والدین براي 
توانایی ها، ظرفیت ها و منابع موجود  شناسایی و به کارگیری 
می تواند در کاهش آسیب  به والدین ناشی از مراقبت دائمی 
نقش  مغزی،  فلج  مانند  مزمنی  بیماری  به  مبتال  کودک  از 

بسزایی داشته باشد.
مفهوم سرمایة والدین عاملي یاری رسان است که در سایر 
مطالعة  که  آنجا  از  اما  پرداخته شده،  آن  به  کمتر  مطالعات 
حاضر با رویکرد کیفی انجام شده است و قابلیت تعمیم پذیری 
بیرونی  و  درونی  سرمایه های  دربارۀ  متعدد  مطالعات  ندارد، 
از  مراقبت  هنگام  والدین  عملکرد  بر  آن  تأثیر  و  والدین 
بیشتر  استحکام  به  می تواند  مزمن  بیماری  به  مبتال  کودک 
این پژوهش، پرستاران  نتایج  امید است  یافته ها کمک کند. 
و متصدیان حیطة مراقبت از کودک و خانواده را در توجه به 
مراقبتی  برنامه ریزی  در  والدین  بالقوۀ  و  بالفعل  توانایی  های 

مشاوره ای یاری دهد.
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