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 چکیده

 در مادرشدن، با ها آن. مواجهند ای عدیده های چالش و مسائل با مادری فرایند در شاغل زنان
 مقاله این از هدف راستا، این در. گیرند می قرار ها آن از ناشی فشارهای و هچندگان های نقش معرض

 با مرتبط های چالش و مادری فرایند از دانشگاهی کردة تحصیل شاغل زنان تجربیات و ادراک فهم
 با شاغل و متأهل ةسال 03 تا 23 زن 03 کنندگان مشارکت و کیفی پژوهش، روش. است آن

 را مادری و داشتند فرزند یک همصاحب زمان در هک هستند تهران شهر در دانشگاهی تحصیالت
 متعارف محتوای تحلیل ةشیو هب و ،گردآوری عمیق ةمصاحب فن از هاستفاد با ها داده. اند کرده هتجرب

 ،یمادر یبخش و لذت یشامل پارادوکس سخت هپژوهش در چهار مقول جینتا. است هشد تحلیل
 یفرزندآور و یمادر یشغل موانع و یو شاغل یمادر یفشار نقش چندگانه، ینقش یابی تیهو

 داشتن دلیل هب هکرد تحصیل شاغل زنان دهد می نشان پژوهش های یافته. است هشد بحث و استخراج
 و ییدانشجو حتی موارد برخی در و شاغلی همسری، مادری، از اعم هچندگان های مسئولیت

 و تر سخت مراتب به مادری ةتجربهمچنین  ،الزم خانوادگی و اجتماعی های حمایت نبودن فراهم
 .مواجهندبا مشکالت بیشتری  زنان سایر با همقایس در ،هزمین این در بیشتری های چالش و مسائل

 باالیی ارزش و اهمیت آنان برای مادری شاغل زنان روی پیش مشکالت ةهم وجود با ،طورکلی به
 از حمایتی های برنامه و ها سیاست نشدناجرا و شغلی شرایط هب هتوج با ارزش و نیاز این اما ،دارد

 .شود می هخالص فرزند یک در عمدتاً شاغل مادران

 
 ةمطالع مادری، فرزندآوری نقش، فشار محور، های خانواده سیاست زنان، اشتغال: کلیدی های واژه
 .کیفی
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 مسئله بیان و همقدم

. است مربوط اخیر ةده دو هب و متأخر نسبتاً ای پدیده ایران، عالی آموزش در زنان پررنگ حضور

 تحصیل هب دسترسی طرف، این هب 1033 ةده از ویژه به ایران، در هتوسع و نوسازی فرایند بستر در

 ترغیب نیز روستایی های خانواده هک ای گونه به ؛شد فراهم اجتماعی طبقات و اقشار ةهم برای

 تغییر دختران نفع هب ها دانشگاه دانشجویان جنسی نسبت. بفرستند همدرس هب را خود فرزندان شدند

 راد قانعی و خاور خسرو) کردند سپری ها دانشگاه و مدارس در را بیشتری های سال دختران و کرد

 شغلی های فرصت هب ایران در زنان عالی تحصیالت هاگرچ(. 1032 صادقی و شوازی عباسی ؛2313

 زیادی بخش واست ه شد تبدیل آنان زندگی از مهمی بخش هب تحصیالت ،هنشد منجر انتظار مورد

 (.2333 همکاران، و شوازی عباسی)وارد شوند  کار بازار هبعالقه دارند  نیز ها آن از

: 1033 واالس، و ابوت) دهد می تشکیل را زنان زندگی از مهمی ةجنب هبچ کردن تربیت و یاآوردندن به

 ترین مهم هبلک است، اجتماعی مفهومی تنها نه مادری کند می بیان 1دیوید هک طور همان ،رو این از ؛(181

 را کردن مادری وی. دارد نیز خاصی تاریخی مفهوم حتی و شود می تلقی او اصلی هویت و زن ةحرف

 این با ؛(182 همان،) دارند را آن انجام قابلیت طبیعی طور به هک داند می وقت تمام ای حرفه زنان، برای

 موافقت و هیافت افزایش اجتماعی و اقتصادی مختلف های عرصه در زنان حضور اخیر های دهه در ،حال

 و موقعیت از زنان واست  هشد ایجاد آنان برای دانش و آگاهی کسب ضرورت و اشتغال با بیشتری

 زنان، آگاهی و تحصیالت اشتغال، افزایش با. اند شده برخوردار قبل های دهه هب نسبت باالتری هپایگا

2فرزندآوری تمایالت و ها آل ایده رفتار، در تغییراتیة زمین و هیافت تغییر هخانواد سنتی ساختار
 فراهم زنان 

 تیموقع از یقدرتمند و میمستق شاخص الت،یتحص (.1083 ،مندگاری علی و شوازی عباسی) است هشد

 زناشویی یزندگ در ها آن تیموقع و تیوضع بر ل،یتحص هادام یبرا زنان قوی لیتما ن،یبنابرا ؛است زنان

 پس در هنهفت اصلی نیروی تحصیالت سطح افزایش ،رو این از ؛گذارد می ریتأث تر پایین باروری درنتیجه و

 همکاران و شوازی عباسی ؛1088 حسینی و شوازی عباسی ؛1338 کالدول) است باروری های کاهش

 درصد 23 از کمتر و پایین هرچند ایران ةجامع در زنان اقتصادی مشارکت میزان این، بر هعالو (.2333

 از ؛دارند کمتری باروری خود دار خانه همتایان با همقایس در شاغل زنان دهد می نشان مطالعات ،است

 مادران از حمایتی های برنامه و ها سیاست ی کهشرایط در زنان اقتصادی مشارکت نرخ افزایش ،رو این

 (.1031 صادقی،) شود میمنجر  باروری کاهش هب وجود ندارد شاغل

                                                                                                                                                  
1. Miriam David 

2. Childbearing 
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 و هستند کار بازار در مشارکت هب ناچار یا مند عالقه خود ةزمان مقتضیات دلیل هب زنان ،بنابراین

 های نقش داشتن ،است آنان ةعهد بر طبیعی صورت به فرزندآوری و تولیدمثل ةوظیف که آنجا از

 از شود؛ 2 یمادر فرایند و نقش بر منفی تأثیرگذاری سبب تواند می واحد زمان یک در 1چندگانه

 فرایند از دانشگاهی کرده تحصیل شاغل زنان تجربیات و ادراک فهم رو پیش ةمقال از هدف ،رو این

 نیا در .است تهران شهر در کیفی یپژوهش انجام از هاستفاد با آن با مرتبط های چالش و مادری

 یمادر ندیفرادر  ییها چالشو  موانع هچ با شاغل زنان هک شود یممطرح  پرسش دو نیراستا، ا

 ؟کنند یم ریمعنا و تفس و درک هرا چگون ها چالشموانع و  نیاو  مواجهند

 

 یمفهوم چارچوب

 از ات،یفرض آزمون و نیتدو برای ینظر چهارچوب از هاستفاد جای به یفکی های بررسی در

ب چهارچو. شود می هاستفاد قیتحق های پرسش ای پرسش استخراج جهت یمفهوم چهارچوب

 مورد ةعمد های موضوع و میمفاه بر هک شود می شامل را یمرتبط هم هب میمفاه همجموع یمفهوم

. دهد می وندیپ گریهمد هب ییمعنا مرتبط و منسجم نظام یک قالب در را ها آن و دارد زکتمر همطالع

 ؛است هشد هاستفاد اجتماعی رگرایییتفس ای یریتفس شناسی جامعه ردیکرو از حاضر قیتحق در

 برابری ةنظری اقتصادی، های نظریه ،فمینیستی های نظریه از حاضر ةمقال مفهومی چارچوب بنابراین،

 .استبرگرفته شده  0جمعیتی دوم گذار ةنظری و 0جنسیتی

 زنان برای مادری نقش و مادری فرایند هب مشابهی هنگا فمینیستی رویکردهایگفتنی است که 

 هگرو این. دانند می زنان دوش بر باری را مادری و تولیدمثل صرف ،ها فمینیست از برخی. ندارند

 فناوری از هاستفاد با فرزندآوریجلوگیری از  را هظالمان بار این از زنان رهایی هرا و آزادی کلید

 هب تری معتدل هنگا ،فمینیست پردازان نظریه از یگریة ددست. دانند می موالید از پیشگیری جدید

 درمورد و دهند افزایش را خود های آگاهی سطح باید زنان معتقدند ولی ،دارند مادریة پدید

 طور به (.1083 تانگ، ؛1081دمن،یفر ؛1083)دوبووار،  بگیرند تصمیمآگاهانه  شان فرزندآوری

 معتقد و داند یم زنان استقالل و یآزاد هرا سر بر مانعی را مادرشدن فمینیستی نظریات خالصه،

 مادر شود می سبب و کند می محروم یاجتماع یها حوزه در مشارکت از را زنان مادرشدن است

                                                                                                                                                  
1. Multiple roles 

2. Motherhood 

3. Gender equity 

4. Second demographic transition 
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 است زن خود نیا و شود هشناخت زن یعیطبة فیوظ دینبا مادرشدن جهیدرنت باشد، یناراض هشیهم

 .باشد هداشت انتخاب حق هبار نیا در دیبا هک

 فرزند های هزینه و درآمد براساس باروری هک باورند این بر اقتصادی های نظریهگفتنی است 

 اگرچه. داد خواهد افزایش فرزندان برای را تقاضا قیمت، کاهش و درآمد افزایش. شود می تعیین

 طور به فرزندان کیفیت شد، قائل تفاوت هشد هخواست فرزندان کیفیت و کمیت بین است الزم

 بکر،) دارد بستگی درآمد هب موردنظر فرزندان تعداد و ،ها آن برای هشد صرف میزان هب مستقیم

 و کرده تحصیل مادران برای فرزندآوری نظریه، این براساس (.1330 همکاران و فریدمن ؛1333

 را خود فرزندآوری امر این از اجتناب برای آنان درنتیجه دارد، بیشتری فرصتة هزین شاغل،

 .کنند می محدود

 در تغییر بدون باروری هک کند می استدالل( 1333) دونالد مک پیتر جنسیتی، برابری ةنظری در

 در تغییر هب باروری های کاهش تمامی است معتقد وی. کند نمی تغییر هخانواد در زنان هجایگا

 سنتی جوامع از بسیاری در زن برای باالتری هجایگا هک است مرتبط شوهر و زن ةرابط ماهیت

 نقش هچنانچ گذارند، می ارزش فردمحور نهادهای در تکمشار هب هک زنانی. کند می فراهم مردساالر

 همواج لکمش با باشد، ناهماهنگ فرد یک عنوان بهشان انتظارات با ها آن ةآینده بالقو یخانوادگ

 کنند زیپره شان خانوادگی نقش از گیرند می میتصم زنان از برخی طییشرا نیچن در. شد خواهند

 نخواهند یا بچه هکنیا ای داد، نخواهند شکل را دائمیة رابط یک ها آن یعنی ؛شان فردی نقش تا

 .باشند هداشت خواهند می هک بود خواهد یزیچ آن از تر مک ها آن فرزندان شمار ای داشت

و  یفرهنگ راتییتغ هب را یمادر نقش شدن کمرنگ و یاهش بارورک ،جمعیتی دوم گذار ةنظری

 و یجنس انقالب ،یساز یواقع خود ،یدر استقالل فرد ها شیافزا رینظ هدر سطح جامع یارزش

 و یا دهیا راتییتغ نیا اثر در(. 2332 رک،ید ووندکا کند ) یممرتبط  زنان یاقتصاد استقالل

 رییتغ ،یستینیفم یها دهیا گسترش بیترت نیبد؛ است هشد رییتغ دچار یمادر مفهوم ،یفرهنگ

 در محور هفردمحور و خانواد یدر نهادها یناهماهنگ ،یتیجنس یبرابر ،یو تحوالت فرهنگ ها دهیا

 یاقتصاد تیفرصت، گسترش عقالن یها نهیهزو  یاقتصاد یها نهیهز شیشاغل، افزا مادران هب هنگا

زنان شاغل  یدرک مسائل و موانع مادر در هاست ک یو تحوالت ها نهیزم هجمل از هریو غ یو اجتماع

 .است هشد دیتأکبر آن  یمورد بررس یها هینظردر 
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 قیتحق ةنیشیپ
 یومارکو ن . کورمناست هشد مستند مختلفی مطالعات در شاغل زنان مادری موانع و مسائل

 نشان تاندر انگلس هسال 03 تا 01زنان  یدرآمد های یاییپو یپانل یها دادهاز  ه( با استفاد1332)

در مقایسه با ، کنند یمفرزندان خود  یردهیو ش یرا صرف باردار یزنان زمان هاینک یلدل هدادند ب

 یمنف پیامدهایباید توجه داشت که  دارند. یدرآمد کمتر یجهدرنت ،کمترة سابقو  هتجربمردان 

 یزن (2332اندرسون و همکاران ) خواهد بود. یشترفرزند دوم و باالتر ب یبر درآمد برا یفرزندآور

منابع  یشتر،ب یاقتصاد یها فرصت تر کرده یلتحصزنان  هک کنند یم هاشار هنکت ینا هب خود ةدر مطالع

کمتر  یجهدرنتو  دارند هکرد یلکمترتحصزنان  در مقایسه با یشتریب نفس عزتو  یشترب یگزینجا

 .شوند یم یفرزندآور یندو فرا یمادر نقش یردرگ

 شاغل هک یزنان هب یشتریب یها نهیهز مادرشدن هک کنند یم استدالل( 2333) وتنیوود و ن

فرزندی  در نرخ باالی بی. کند یم لیتحم متعهدند شتریب خودة حرف ای شغل در هک یکسان و هستند

 تیموفق ی در مسیر ارتقاء ومانع را یمادراحتمال زیاد  هب ،مدیر زنان هک دهد یم نشان رانیمدمیان 

 مسائل هک دندیرس هجینت نیا هب خود ةمطالع در( 2333و همکاران ) سرایم ن،یهمچن. دانند یم یشغل

 دیتشد ،محدود است هخانواد از تیحما یها استیس هک یزمان ،خاص طور به یمادر یها نهیهز

 .شود می

انجام  شاغل زنان فرزندآوری و مادری مسائل با ارتباط در مطالعاتیو  ها پژوهش یزن یرانا در

و  یخانوادگ یها نقش یزمان هممشکالت  ی( در بررس1080بستان )و  مقصودیاست.  شده

 وکار  ساعات میزان هر با و سازمانی پست هر بازنان شاغل  هند کیدرس هیجنت ینا هب یاجتماع

( 1032فرد ) بابایی. مواجهند یو فرزنددار یخانگ یها نقشبا  هرابط در زیادی مشکالت بادرآمد، 

 این هب یدگلدر شهر آران و ب یو روابط اجتماع هاشتغال زنان بر خانواد یرثأتة دربار یا مطالعهدر 

 ی،اجتماع روابط های ینهزم در شاغل زنان ،کاری فشار افزایش موازات هب هک رسید هنتیج

 شوند. با مشکل مواجه می یدار بچهو  یهمسردار ،یدار خانه

 استداللزنان شاغل  یفرزندآور یها چالشعنوان  با پژوهشی( در 1030همکاران ) و اسحاقی

 مواجهند فرزندآوریة ینزمدر  متعددی شغلی برون و شغلی درون یها چالش با زنان این که کنند یم

 از خانوادگی های یتحماکاهش  یلدل هب و شود میمنجر  کار و هخانواد بین تضاد افزایش هب هک

 یدر فرزندآور یرتأخ یراهبردها اتخاذ هب زوجین فرزندان، از نگهداری درخصوص جوان زوجین

 بررسی در نیز( 1030همکاران ) و فراز احمدی .شوند یم هکاهش تعداد فرزندان سوق داد و
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 قبول طرفی از و است مهم بسیار زنان برای مادری نقش هک کنند می بیان شاغل زنان تجارب

 ایفای و شود می متعددی نقشی انتظارات سبب شاغل زنان در شغلی و مادری همسری، یها نقش

 هک است ههمرا بسیاری های یسخت و مشکالت تحمل با شاغل مادران برای هم کنار درها  نقش این

 دارد.  تفاوت غیرشاغل زنان ةتجرب با

 

 ها داده و روش

 سال در تهران شهر در کیفی تحقیق روش و تفسیری شناسی روش چارچوب در پژوهش این

 سطح ترین پایین تهران شهر دهد می نشان باروری برآوردهای هاینک هب هتوج با .گرفت انجام 1030

 این( 2333 ،همکاران و شوازی عباسی ؛1081 همکاران و بیگدلی ضیایی) دارد را ایران در باروری

 ؛1031 صادقی نظیر) کمّی رویکرد با مطالعات همچنین. شد انتخاب تحقیق میدان عنوان به شهر

 ،دانشگاهی تحصیالت با شاغل زنان هک است هداد نشان( 2333 ،همکاران و شوازی عباسی

 انتخاب هدف هگرو عنوان به زنان از هدست این ،رو این از ؛دارند ایران در را باروری سطح ترین پایین

 از هدست این مادری مسائل و تجارب فهم و درک پژوهش هدف هاینک هب هتوج با همچنین ند،شد

 کنندگان مشارکت انتخاب مبنای مادری ةتجرب برای( فرزند یک) فرزند داشتن معیار ،است زنان

 .گرفت قرار

 تحصیالت با شاغل و متأهل ةسال 03 تا 23زن  03 اپژوهش ر کنندگان مشارکت درنتیجه 

 هتجرب را مادری و داشتند فرزند یک همصاحب زمان دره ک دادندتشکیل  تهران شهر در دانشگاهی

 ؛است هبود مبتنی برفی ةگلول فن و 1هدفمند گیری نمونه برنیز  گیری نمونه ةشیو. ندکرد

 هب همراجع هنگام سپس شد انتخاب را داشت الزم خصوصیات هک نفر یک ابتدا هک صورت بدین

 بعدی نفرات و اول شخص توسط ،مدنظر های ویژگی دارای افراد سایر نظر، مورد شرکت یا هادار

 طور به. شد گردآوری هیافتساختار هیمن و یقعمة مصاحب فناز  هبا استفاد ها داده .شدند معرفی

 دومین و بیست با همصاحب از پس. بود ساعت یک حدود ها مصاحبه انجام زمان مدت متوسط

 نواقص برخیکردن  رفع و بیشتر ههرچ اطمینان برای اما ،شد حاصل نظری اشباع کننده مشارکت

 یفیک یها داده همچنین ه،شد هگرفت درنظر کننده مشارکت 03 تعداد پیشین، های مصاحبه در موجود

 .است هشد یرو تفس استخراج ها مقوله تحلیل متعارف یمحتوا یلتحل ةیوش هب شده یگردآور
 

                                                                                                                                                  
1. Purposive sampling 
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 پژوهش جینتا

 در پژوهش کنندگان مشارکت یها یژگیو

 با شاغل و متأهل ةسال 03 تا 23 زن 03 را پژوهش کنندگان مشارکت شد هاشار هک طور همان

 مادری و داشتند فرزند یک همصاحب زمان در هک دادندتشکیل  تهران شهر در دانشگاهی تحصیالت

 تا هما 3 بین آنان فرزندان سنیة دامن و سال 0/02 کنندگان مشارکت سنی میانگین. دان کرده هتجرب را

 3/3) کاردانی نفر 2 پژوهش شامل در کنندگان مشارکت تحصیالت سطح. است هبود سال 10

 دکتری نفر 1 و( درصد 0/00) ارشد کارشناسی نفر 10 ،(درصد 3/03) کارشناسی نفر 10 ،(درصد

 تهرانی اصالتاً نفر 10 وداشتند  غیرتهرانی اصالت شوندگان مصاحبه از نفر 13. است( درصد 0/0)

 متوسط طور به افراد و است سال 13 آنة بیشین و سال 0 کنندگان مشارکت کاری ةسابقة کمین. بودند

 شاغل آنان از نفر 1 و وقت تمام شاغل کنندگان مشارکت از نفر 21 .داشتند کاریة سابق سال 3

 قراردادی نفر 10 و پیمانی نفر 0 رسمی، افراد این از نفر 12 استخدامی وضعیت .بودند وقت پاره

 .است هبود

 استخراج ها مقوله سپس کدگذاری ها مصاحبه کیفی، های داده گردآوری و همصاحب انجام از بعد

 یابی هویت مادری، بخشی لذت و سختی پارادوکس شامل همقول چهار در نتایجاین،  براساس. شد

 استخراج فرزندآوری و مادری شغلی موانع و شاغلی، و مادری نقشی فشار مادری، ةچندگان ینقش

 .شد هارائ ها قول نقل از هایی نمونه با همقال ةادام در و

 

 یمادر یبخش لذت و یسخت پارادوکس

 ةفاصل. اند کرده هتجرب را مادری ازدواج از بعد سال 1 شپژوه در کنندگان مشارکت متوسط طور به

 هخواست بارداری کنندگان مشارکت از نفر 21. است هبود نوسان در سال 12 تا 1 از مادری تا ازدواج

 بارداری درصد 03 حدود دیگر، بیان هب ؛اند داشته( نشده ریزی برنامه) هناخواست بارداری نفر 3 و

 آنان از نفر 0 تنها و سزارین شوندگان مصاحبه از نفر 23 زایمان روش. اند داشته هنشد ریزی برنامه

 .است هبود طبیعی زایمان

 گاهی و هکنند اذیت سخت، را خود بارداری دوران ةتجرب کنندگان مشارکت از نیمی زا بیش

 نامناسب شرایط هب ها آن بارداری دوران های چالش و ها سختی از بخشی. دانستند می وحشتناک

 از هفاطم خصوص، این در. مربوط بود شغلی و کاری های استرس و نرفتن سرکار دلیل هب مالی

 :کند می بیان چنین را خود ةتجرب پژوهش در کنندگان مشارکت
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 مالی مشکل خیلی داشتیم، بدی وضعیت خیلی چون داشتم افسردگی بارداری، دوران در»

 این برای بیشتر استرسم و داشتم هم استرسم. کنیم کشی اثاث خواستیم می بودیم مستأجر. داشتیم

 .(ساله 00 فاطمه،) «مسرکار برم جوری هچ ام بچه تولد از بعد هک بود

 ةدربار کنندگان مشارکت. گردد برمی زایمان از بعد دوران هب عمدتاً زنان مادری مشکالت و مسائل

 مختلفی مسائل و مشکالت هب فرزند، با همواج از شادی و هیجان حس کنار در زایمان از پس تجربیات

 و ها آن انجام در ناتوانی مادری، های مسئولیت با کاری های مسئولیت نداشتن انطباق افسردگی، قبیل از

. کردنده اشار کار محیط هب مجدد بازگشت برای استرس همچنین ه،ایجادشد های محدودیت از ناراحتی

ه دغدغ ةهم زایمان، مرخصی داشتن رغم علی هک داشت بیان شوندگان مصاحبه از یکی خصوص، این در

 .است هبود کار محیط هب برگشتن چگونگی و مرخصی این شدن تمام هایش استرس و

ه ما 3 از بعد استرس همش ،بود هما 3 زایمان مرخصی چون هک بود این داشتم هک ای هدغدغ»

 با بودم هخون هک ماهی 3 کنم؟ بزرگ جوری هچ هما 3 از بعد مو بچه گفتم می اش همه .داشتم رو

 بیام هما 3 از بعد جوری هچ من گفتم می شهم ،ما  بچهه ب هم رسیدم می خودم هب هم آرامش کمال

 (.ساله 02 آرزو،) «داشتم رو هما 3 از بعد استرس شهم سرکار،

 :کند می بیان چنین را خود زایمان از بعد ةتجرب ،کنندگان مشارکت از دیگر یکی

. بودم هشد منفک بیرون کار از گذشت، سخت بهم خیلی زایمان از بعد بارداریم، برعکس من»

 بودم اونایی از کنم فکر. کنم کار چی کوچولو هبچ هی با دونستم نمی واقعاً ،ترسیدم می داری بچه از

« شوم دار خانه زن یک و بمانم هخون توی نداشتم دوست اصالً. داشتم افسردگی زایمان از بعد هک

 (.ساله 02 مریم،)

 را مادری خود، کاری و شغلی شرایط هبه توج با کنندگان مشارکت از( سوم یک حدود) برخی

 و همسر هب عشق نازابودن، ننگ از اجتناب نظیر) محیطی اجبار ةنتیج تنها را آن و هنداشت دوست

 :گوید می کنندگان مشارکت از یکی خصوص این در نمونه، برای ؛دانستند می( اطرافیان فشار

 هعاشقان چون اما» نداشتم مادرشدن رؤیای خیلی و کردم نمی فکر شدن دار بچه هب خیلی من»

 مادر همسر خاطربه  داشت دوست فرزند نیز همسرم و داشتم دوست را همسرم و کردم ازدواج

 (.ساله 01 سمانه،) «شدم

 کنندگان مشارکت دوسوم حدودبرای  مادری، فرایند در شاغل زنان مشکالت و مسائل رغم علی

 بخش لذت و شیرین بسیار روانی و عاطفی از نظر را هتجرب اینها  آن و است مهم خیلی مادرشدن

 :اند برشمرده زیر موارد را مادری های مزیت ترین مهم افراد، از هدست این. نددان می
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o ُ؛یمادر یاحساس و یعاطف عدب 

o داشتن؛ یمادرة تجربو  یزندگ یعیطب روندکردن  یط 

o ؛ازدواج هب یمعنابخش 

o ؛جانبه همه تکامل 

o ؛نسل یبقا 

o ؛ناباروربودن انگ از مبراشدن 

o یبازنشستگ و یریپ دوران یبرا یهمدم. 

 :دانست می مادرشدن را خود ازدواج اصلی دلیل حتی پاسخگویان از یکی

 مقدس مریم شد می اگه گفتم می. بود شدن دار بچه همسرم با ازدواج برای اصلیم دلیل اصالً»

 وسط این ای دیگه چیز. اگه شد می دار بچه ازدواج بدون هک بودم اونا از یکی من کاش ای بود

 (.ساله 00 هانیه،) «بشم مادر بود مهم برام فقط نبود مهم برام نداشت وجود

 :است هکرد بیان چنین را مادری شیرینی و لذت ،کنندگان مشارکت از دیگر یکی

 ها این از باالتر خوبه، رسونی می ثمر هب داری رو موجودی هی کنی احساس هاینک نعمته، هخوب»

 موجودی هی هیچی از بینی می هاینک از ،فهمه نمی هنش مادر کسی تا هک هدار ای تجربه هی مادربودن

 (.ساله 23 مینا،)« بری می پی خداة معجز اوج هب چی، ههم شه می هک میاد وجود به

 :کرد بیان چنین و هپرداخت مادری احساسی و عاطفی بعد هب کنندگان مشارکت از دیگر یکی

 هک بینید می باشه، مهم براتون عقل صرف اگر کنم، فکر هعاطفی بحث بیشتر مادرشدن بحث»

 نظردر رو صرف عقل اگر ،شه می تفریح و شغلی ارتقای تحصیل، ةادام مانع ها مدت تا حداقل

ة ادام بگی هاگ. باش خوش برس، خودت هب ؟گه می چی آدم هب صرف عقل. نیست عقالنی بگیری

 عقالنیت، از بیشتر خیلی نکنه، یا هکن پیدا هادام خواد می نسلم ،ام مرده من هک حاال گه می عقل نسل،

 بگم، تعارف بی. کنه بزرگ رو موجودی هی باید آدم هک هاحساس بحث. است هعاطف و هغریز بحث

 .(ساله 03 زینب،) « رایجه هالبت هک عقلی این ،بینم نمی عقالنیت پشتش خیلی من

. مواجهند بخشی لذت و سخت پارادوکس با خود مادری فرایند در شاغل زنان ترتیب، بدین

 .گردد برمی زنان از هدست این شغلی و کاری شرایط هب وضعیت این از بخشی

 

 چندگانه ینقش یابی تیهو

 از بعد هگذشت در زنان. دارد فرق میقد مادر مفهوم با یامروز مادر مفهوم کنندگان مشارکت نظر از
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 ةدغدغ و همشغل و یاجتماع تیمسئول لیدل ه ب آنان  دنداشت را یمادر نقش کامل طور به مادرشدن

 یها یژگیوبا  رو ؛ از اینداشتند فرزندان هب یدگیرس و ینگهدار یبرا شتریب زمان و کمتر یذهن

 تیفعال بالطبع و کمتر امکانات ان،یاطرافة تجرب هب یوابستگ شتر،یب فرزندان داشتن رینظ یخاص

 تحمل و صبر ،ها نآ هب شتریب هتوج و یدلسوز محبت، فرزندان، تیترب در شتریب تساهل یا یکیزیف

اکنون کمرنگ  هک رو بودند روبه کمتر یو آگاه با فرزندان نبودن و دوست مستبدبودن و یجد ،زیاد

 کنندگان مشارکت از یکی زمان طول در آن تغییرات و هگذشت در مادری خصوص در است. هشد

 :است معتقد

 فکر هب ون فردگرا خیلی نیستن، صبور اصالً ،تحملن کم نظرمبه  امروزی مادرهای»

 بودن، صبورتر خیلی( گذشته مادران) ما مادرهای. هستند خود شغلی و تحصیلی های پیشرفت

 0-0 هک بود همینم برای ،خواستن نمی خودشون برای چیزی ذاشتن، می شون بچه برای رو چیز همه

 (.ساله 00 ،رؤیا) «زیاده هم یکی گن می اآلن ولی ،آوردن می هبچ تا

 برای کمتر زمان: کردند ذکر امروزی مادران برای را ها ویژگی این شوندگان مصاحبه مقابل، در

ة تجرب هب نبودن متکی کمتر، ةحوصل و صبر کمتر، فرزند داشتن فرزندان، از نگهداری و رسیدگی

 تربیت در بیشتر گیری سخت ،فردگرابودن و هخودخوا بیشتر، امکانات ،بودن روز به و دیگران

 اقتصادی،) فراوان های دغدغه و همشغل بیشتر، مسئولیت بیشتر، آگاهی و تحصیالت فرزندان،

 ...(.و اجتماعی

 مورد در است دکتری دانشجوی و هسال 02 مادری هک شوندگان مصاحبه از یکی نمونه، برای

 :گوید می چنین امروزی مادران

 هن همسریم، هن مادریم، هن اآلن ما مهد، ارنذ می برن می اشونوهبچ نیستند. مادر امروز مادرهای»

 خوای می اگر تو نباشه، مثبتیة نکت مادر هی برای بودن شاغل شاید عجیبیم، چیز هی دونم نمی شاغلیم،

 ،شه می مصرف سرکار تا هس این. باشی هداشت هحوصل و انرژی وقت، تا بچه برای باید باشی مادر

 02 مهناز،) «باشی خوبی مادر تونی نمی باشی هنداشت عاملو تا هس این. نداری رو اینا از کدوم هیچ

 (.ساله

 رفاهی امکانات امروز مادران هک گرفت هنتیج توان می هگذشت و امروز مادرانة مقایس در رو این از

 و تحصیالت دلیل هب اما ،بکشند کار جسمشان از قدیم زنانة انداز هب نیست نیازی و دارند بیشتری

 هک کنند نمی فکر هگذشت مثل درنتیجه ،دارند رو پیش شان زندگی برای بیشتری های گزینه بیشتر آگاهی

 و استعدادها تعالی هب است الزم و شود هخالص فرزندآوری و داری خانه در شان زندگیة هم باید
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 اجتماعی و اقتصادی مشکالت بسیار حجم دلیل هب هاینک ضمن دهند اهمیت نیز خود درونی های توانایی

 بتواند هک نباشند داری خانه زن تنها دیگر و کنند تالش زندگی معاش تأمین برای مردان پای پابه ندریزناگ

 کاری محیط نبودن هماهنگ دلیل هب حال عین در. کند اش خانواده رسیدگی صرف را خود روز طول تمام

 هخان هب هک زمانی و دارند قرار نیز شدید های استرس و فشارها تحت همسری و مادری وظایف با

 صرف کمتری محبت و زمان درنتیجه ،هستند کاری طوالنی روز یک از هحوصل بی و هخست رسند می

 و متمرکز و هگستردة خانواد از زندگی شرایط تغییر دلیل هب این، بر هعالو. کنند می خود فرزندان

 و همکاری آن دیگر، آپارتمانی های خانه و هپراکند و ای هسته های خانواده هب ویالیی و بزرگ های خانه

 برای بودند مند بهره فرزند نگهداری برای ...و همسایگان دوستان، بستگان، از قدیم مادران هک یاری

 .پذیر نیست امکان یامروز مادران

 و کنند می هتکی روز اطالعات هب چیز همه از بیش خود فرزندان تربیت برای امروز مادران

 های روش هکه گذشت مادرانه با مقایس در. دانند می مفید کمتر را گذشتگان تجربیات از هاستفاد

 از هاستفاد با امروز مادران ،آموختند می خود مادربزرگان و مادران از سینه به سینه را خود تربیتی

 دوستی هب را مادران آن در هک گزینند برمی خود فرزندان برای را تربیتی های روش اطالعاتی منابع

 تربیت بسا چه فرزندان تعدد دلیل هب هگذشت در که درحالی ،دهد می سوق فرزند با بیشتر ههرچ

 فرزندان با نزدیکی چندان ارتباط والدین و افتاد می هخانواد ارشد فرزند گردن بر تر کوچک فرزندان

 .کردند نمی برقرار خود

 احساسی و عاطفی نظر از حال  این با هستند؛ فرزند کمتری تعداد مادران امروزی، مادران

 خود وجود تمام از و ورزند می عشق خود فرزندان هب یعنی ؛هستند هگذشت مادران جنس از مادرانی

 مشکالت و هجامع در زن نقش هب هنگا تغییر دلیل هب اما ،گذارند می همای ها آن سعادت و رشد برای

 تمام شغل یکه ک مادری نقش بر هعالو را شاغل زن یک نقش هستند ناگزیر موجود، اقتصادی

 و نقش فشار تحت بنابراین؛ بگیرند هبرعهد است بسیار زمان و توان نیازمند و است وقت

 .دارند قرار بیشتری های استرس

 

 یشاغل و یمادر ینقش فشار

 فشار با عمدتاً ،دانشجویی گاهی و کاری و مادری ةچندگان های نقش داشتن هب هتوج با شاغل زنان

ه ک شوند همواج متعددی های چالش و مسائل با تا است هشد سبب وضعیت همین و مواجهند نقش

 ؛است هشده اشار این وظایف از برخی هب زیر در
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o ؛خواب کمبود و مفرط یخستگ 

o ؛وقت کمبود 

o ؛آرامش و یانرژ کمبود 

o ؛یکار یها استرس 

o ؛انیاطراف یسو از کمک نداشتن 

o ؛فرزند از یدور لیدل هب کار طیمح در ینگران و یتنگ دل 

o ؛ها تیمسئول حجم شدن برابر چند 

o و... مهدکودک هب فرزند سپردن لیدل هب وجدان عذاب 

 از هک است هشد موجب شاغل زنان یزندگ در هبچ و کار بیترک یبرا طیشرا نبود و یتواننا

باشند. در فکر فرزند خود به  و دائم اشندنبخاطر  هآسود یذهن لحاظ به کار، طیمح در طرف کی

 :دیگو یم کنندگان مشارکتاز  یکی هنمون یبرا

 ،بود مامانم پیش یا سپردمش می مهدکودک وقتی ،داشتم وجدان عذاب احساس خیلی من»

 ام ساله 0 پسر شد می باعث وجدان عذاب احساس. ارمذ نمی وقت براش باید هک طور اون گفتم می

 «ارمبذ بیشتری وقت براش باید هباهام وقتی کنم می احساس چون. باشه هوابست بهم خیلی اآلن

 .(ساله 02 فاطمه،)

 یزمان طوالن ژهیو به ،یشغل طیشرا از یناش شتریب را ینقش فشار ،کنندگان مشارکت از یبرخ

 :دیگو یم هنیزم نیا در هسال 00 هاله مثال، یبرا. دانند یمساعات کار 

 دارم دوست. دارم مشکل کاریم ساعت با بیشتر من شغلمه، همین من مشکل ترین بزرگ»

 ،ها خوابی بی بیرون، کار خونه، کار شم؛ می هخست خیلی هستم هم وسواسی چون ؛خونه برم زودتر

 .(ساله 00 الهه،) «است هکنند اذیت اینا سردرد، شدن، بیدار زود صبح

 یاری شانیها تیمسئول ادیز حجم انجام در را ها آن هآنچ کنندگان مشارکت از یاریبس نظر از

 هچ هر شدن فرتوت سبب تواند یم خود هک است برابر چند یانرژ صرف و شتریب تالش ،است هداد

 .شود مادران از هدست نیا زودتر

از  یبرخ ،دارد ههمرا هب یمادر فیوظا انجام یبرارا  یشغل طیشرا هک یموانع بر هعالو

 یها شرفتیپشغل و  دادن ازدست ریمس در یمانعرا  یمادر طیفرزند و شرا وجود کنندگان مشارکت

 دادن ازدست در را خود ةتجرب کنندگان مشارکتاز  یکی هنمون یبرا دانند؛ می یو شغل یلیتحص

 :کند یم انیب نیفرزنددار شدن چن لیدل هب شغل
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 دومة هفت. کردم می کار رادیو تو هم شدم مادر هک زمانی تا من ،بگم خودمة تجرب از بخوام گها»

 از رو اونجا کار وآماده نبودم  اصالً من ولی ،زدم می حرف رادیو تو باید هک بود فرزندم تولد از بعد

 (.ساله 23 مرضیه،) «برگردم بهش نتونستم اآلنم تا. دادم دست

 :دیگو یم نیچن و هخود دانست یو شغل یلیتحص یفرزند را مانع ارتقا ،یگرید کننده مشارکت ای

 وضعیت تبدیل تونستم می .بخونم دکتری بگیرم و رو مدرکم تونستم می نبود هبچ گها شاید»

 بدم، هادام درسمو نتونستم هک هبود مانع جهت این از بیشتر هالبت ،علمی هیئت هب کارمندی از بشم

 زهرا،) «افتادم عقب درس از هک سال دو شه می بارداریمة دور با و هگذشت هک سالی یک این با هالبت

 (.ساله 28

 یها تیمسئول با را خود اند توانستهکردند  اعالم هبودند ک کنندگان مشارکتاز  یتعداد محدود تنها

 تا حدود را هچندگان یها تیمسئولاز  یو فشار ناش کنند هماهنگ یدار خانه و یهمسر ،یشغل ،یمادر

 :اند بودهبرخوردار  ریز یتیزنان شاغل، از منابع حما از هدست نیا. دهند کاهش یادیز

 موجود، یها تیمسئول ادیز حجم لیدل هب(: همسر مادر ،همسر خواهر، )مادر، انیاطراف کمک 

 فرد مادر را کمک نیشتریب هک دارد ها نقش تیریمد در مهمی نقش انیاطراف کمک

 از یپرستار مان،یزا از پس اول یها ماه تا معموالًانجام داده که  هشوند مصاحبه

 تا زین یکار طیمح هب بازگشت از پس و هداشت هعهد بر را نوزادش و هشوند مصاحبه

از  یکیمثال،  یبرا از نوزاد بوده است؛ ینگهداردار  عهده یطوالن یها مدت

 :دیگو یم کنندگان مشارکت

 شد باعث مادرم. تونستم نمی نبود کسی اگر. داره نیاز اطرافیان کمک هب تونه، نمی تنهایی به آدم»

 هباالخر خب ولی ه،بزن آزادش های وقت و خوابش از باید آدم ه.سخت خیلی. بتونم تر راحت هک

 نیره،) «بزرگیه کمک خیلی اطرافیان و هخانواد حمایت هزمین این در اما کنه، می سازگار رو خودش

 (.ساله 20

 کمکشان  ای کردند نمی کمکها  به آن انیاطراف هنکیا لیدل هب زین افراد از یبرخ: بچه پرستار

 .اند گرفته کمک هبچ پرستار عنوان به یفرد از استنبوده  یکاف

 مادران ،ها تیمسئول از یادیز حجم هب یدگیرس: ها تیمسئول انجام یبرا قیدق یزیر برنامه 

 .داشته باشند یقیدق اریبس یزیر برنامه خود، یها تیفعال انجام یبرا که است هکرد مجاب را

 هنمون برای ؛داشتند حضور سرکار در یکمتر یروزها آن موجب به هک: یدورکار طرح 

 :گفت چنین هبار این در کنندگان مشارکت از یکی
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 اون با هک بود این حسنش. دورکاریة دور هب خورد کارم آوردم هک بزرگی شانس هی من»

 هخون کارهای هب تونستم می ،کردم می استراحت و اومدم نمی روز هی اومدم می روز هی  هدورکاری

 فیروزه،) «نشم اذیت خیلی خودم هک داد می انجام رو هخون کارهای سری هی میومد هم یکی. برسم

 (.ساله 00

 مادران یکار زمان ساعت دو یال یک قانون، نیا براساس هک یردهیش ساعات از هاستفاد 

 .ابدی یم کاهش

 

 یفرزندآورو  یمادر یشغل موانع

 ارزش مادری شاغل، زنان برای مادری های چالش و مسائل رغم علی شد مشخص هک طور همان

 هک است این مهم ةنکت اما ،اند شده مادره عالق و عشق با کنندگان مشارکت بیشتر و زیادی دارد

 تعریف فرزند یک داشتن در را مادری کار، محیطی و ساختاری شرایط دلیل هب شاغل زنان بیشتر

 .دانند می بیشتر فرزندآوری ةمحدودکنند را شغلی شرایط دیگر، بیان هب ؛کنند می

داشتن فرزند دوم  دنبال به کنندگان مشارکتدرصد(  23پنجم ) کیپژوهش، تنها  جینتا براساس

 ؛هستند گرید جنس از یفرزند داشتن ای اول فرزند نبودنتنها لیدل بهآن هم  و ،خود یدر زندگ

 یگرید فرزند گرفته است میتصم و دارد یا ساله 3 فرزند هک کنندگان مشارکتاز  یکیمثال،  یبرا

 :دیگو یم ،باشد هداشت

 از ولی ،بشیم مشکل دچار خیلی شاید موجود اقتصادی مشکالت دلیل هب ،خوایم می هدیگ یکی»

 -گذروند هک اولشو کالس گرفتیم تصمیم .نیازه کنیم می احساس ،خواد می خیلی پسرم هک اونجایی

 اقدام دوم فرزند برای شد هک هسال 3-8 هدیگ -هست فشار هبچ روی خیلی اول کالس در چون

 دالیلی از یکی بده، هل رو ما هک هباش چیزی هی هالزم ولی ،داشتیم تصمیم قبل از خودمونم. کنیم

 (.ساله 03 بهاره،) «پسرمه اجبارهای هکن می مجبور رو ما هداره ک

اما  باشند، هداشت یگریدوست دارند فرزند د کنندگان مشارکتدرصد( از  03دو پنجم ) حدود

دچار  رو نیااز  ؛دانند یماز تحقق داشتن فرزند دوم  مانعخود را  یو شغل یاقتصاد طیشرافعالً 

 :دیگو یم کنندگان مشارکتاز  یکیمثال،  یبرا ؛اند شده هنیزم نیدر ا دیترد

 ةخانواد و شاغلم چون ؛سخته ازش نگهداری خب ولی ،باشم هداشت دوتا هک نمیاد بدم واهلل»

 تصمیمی فعالً. تنهام دست خونه، نمیاد زود کاری شرایط خاطر به شوهرمم و نیستند اینجا خودم

 (.ساله 03 زینب،) «ندارم دوم ةبچ برای
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 هبچ و کار ترکیب های سختی و خود کاری شرایط دلیل هب( درصد 03) کنندگان مشارکت سایر

 از یکی مثال، برای ؛نداشتند( دوم فرزند) دیگر فرزند داشتن برای ای برنامه و تصمیم زندگی در

 :گوید می هزمین این در کنندگان مشارکت

 3-8 هخون رسم می وقتی بیرون، میام هخون از صبح 3 هک هجوری کاریم و شغلی شرایط چون»

 و پدریة خانواد دو هر کمک با مادر، هم و هدار پدر هب نیاز هم میاد هک ای بچه این هباالخر. شبه

 جوری هی هباالخر ،ره می همدرس خاصه، شرایطش امسالم. برسونیم اینجا تا رو هبچ تونستیم مادری

 کاریم روال اگر داره، هتوج هب نیاز اون ،کنم می فکر هدیگة بچ هی هب وقتی. کردن ساپورتمون

 (.ساله 03 نفیسه،) «خوام نمی هن هباش جوری این

 :دانست نمی دوم فرزند داشتن مناسب را خود زندگی شرایط شوندگان مصاحبه از دیگر یکی

 خاطر به کشیدم سختی خیلی چون دیگه، فرزند برای هکن نمی ایجاب اصالً زندگیم شرایط»

 هیچ. باشه یکی همین دم می ترجیح افتاد، زحمت هب خیلی فرزندم برای مادرم کاریم، شرایط

 (.ساله 00 فاطمه،) «ندارم دوم فرزند برای ای برنامه

 :است زیر موارد شاغل زنان فرزندآوری مسیر در شغلی موانع ترین مهم طورکلی به

 را هما 3 مانیزا یمرخص( درصد 33نفر ) 21: مانیزا یمرخص قانون نکردناجراو  کمبود 

از  شیپ هنکیا لیدل هبرا گذرانده بودند،  هما 0( درصد0/10)نفر  0 و بودند کرده یسپر

زمان  در هنکیا لیدل هب زین( درصد 13نفر ) 0 بودند، هکرد مانیزا ماه 3قانون  بیتصو

 یکار طیمح هسال پس از تولد فرزندشان ب 2از  شیب اند نداشتهکار ثابت  مانیزا

 از پس هما 0 یکی اند داشته وقت تمام کاره نکیا با زین( درصد 3/3نفر ) 2و  اند بازگشته

خود  کار هب یشغل تیامن نبود لیدل هب مانیزا از پس هما 1 یگرید و یمال ازین لیدل هب مانیزا

 .اند بازگشته

 ساعات معتقدند کنندگان مشارکتو کمبود وقت:  ها تیمسئول ادیحجم ز اد،یز یکار ساعات 

 یها سال دراست و بهتر است  ادیدارند ز یا چندگانه یها تیمسئول هک یزنان یبرا ها ی آنکار

 کار هک است هتوج جالب. باشند هاشتغال داشت وقت پاره صورت به مان،یپس از زا ییابتدا

 اجرا ها ادارهدر عمل در  یول ،است درنظر گرفته شده زین یمادران در قانون اساس وقت پاره

 انیب آنان. کند دایپ شیافزا مادران یردهیش ساعات هک بودند نیا خواهان زین یبرخ. شود ینم

با  شدت به اد،یز یساعات کار و هچندگان یها تیمسئول لیدل هب مادرشدن از پس هک داشتند

 .مواجهند ییزناشو فیانجام وظا یو حت حیاستراحت، تفر یکمبود وقت برا
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 بگی تونی نمی داره، رو خودش خاص مشکالت شاغل زن برای هخون توی کارهای انجام»

 باید .برسیم ها بچه هب هک نداریم انرژی قدر اون سرکاریم، بعدازظهر 0 تا . خوبه درصد 133

 هدار انتظار هبچ هرحال به. برسیم کارامون ههم هب هخون رسیدیم وقتی تا کنیم شارژ خوب خودمونو

 (ساله 02 منصوره،) «بزاری وقت براش هخون میری وقتی

 نداشتن شوندگان مصاحبه بیشتر: مادرشدن با کار طیمح یناهماهنگ و یشغل تیامن نداشتن 

مانع  این احساس هداشتند ک انیخود نام بردند و ب یها دغدغه نیتر مهماز  یکیرا  یشغل تیامن

 یبرا هک کردند هاشار آنان ن،یا بره عالو. شندیندیب یفرزند بعد داشتن هب ها آن هک شود یم نیاز ا

 .ردیگ ینمصورت  ها آنالزم با  یفرزندشان، همکار یماریب زماندر  یگرفتن مرخص

 گفتم می کردم می فکر بهش هک وقتایی هی نداشتم، رو شغلی امنیتة دغدغ زیاد خودم من هالبت»

 بهتر برام شایدم نیا؟ هدیگ هستی قراردادی تو بگن کنن؟ کار چی خوان می همگ حاال ن،ک ولش

 توی هک داشتم دوستایی اما ،کنم می پیدا کار هدوبار شد بزرگ ام بچه وقتی هخون تو شینم می باشه،

 مدیر از نداریم قبلو موقعیت هدیگ زایمان، مرخصی بعد: گفتن می ،کردن می کار خصوصی شرکتای

 (.ساله 00 فیروزه،) «داشتند زیادی خیلی سقوط چیزی، هی امور متصدی به شدیم تبدیل بخش، هی

 از ینگهدار یچگونگ نه،یزم نیا در گرید مشکل: خانه فیوظا انجام و فرزند از ینگهدار 

 یها ینگرانبا  انیکار است. پاسخگو طیمح هب بازگشت از پس هخان فیوظا انجام و فرزند

 فرزندشاناز  ینگهدار یموجود را برا یها مهدکودکو  بودند همواج هرابط نیدر ا یادیز

 .دانستند ینممناسب 

 لیدل همعتقد بودند ب کنندگان مشارکتاز  یبرخ: مادرشدن از بعد اشتغال با همسر مخالفت 

کمک  یجا هندارند و ب ها آن اشتغال هب یموافق هنگا انشانهمسر فرزند هب یناکاف یدگیرس

 .شوند یمکردن زنان حل مشکالت، مخالف کار یبرا

 

 یریگ جهینتو  بحث
 یبرا خود ةندیآ و حال طیشرا از کنشگران یابیارز بر تنها نه افراد یبارور ماتیتصم و ها کنش

 از هستابرخ و یعاطف ،یهنجار رفتارها نیا هبلک ،شوند میمبتنی  هخانواد هرفا و یسودمند شیافزا

 موجب هجامع در زنان های نقش در هگسترد تحوالت. است هجامع کی یاجتماع و یفرهنگ بافتار

 استقالل شیافزا با و ابدی شیافزا عمومی فضاهای و یاجتماع های عرصه در آنان حضور تا شده

 نیا. داشته باشند قبل های دهه در مقایسه با باالتر یگاهیپا و تیموقع ،یزندگ مختلف های جنبه در
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 کرده فراهم را زنان( یبارور یها آل ایده و التیتما رفتار،) یبارور های کنش در تغییرة زمین امر

 و منافع کاهش طریق از زنان استقالل و موقعیت بهبود اشتغال، تحصیالت، سطح افزایش. است

 تغییرات تسریع فرزندان، کیفیت هب بیشتر هتوج ،(فرصت ةهزین ویژه به) فرزندان هایهزینه افزایش

 از تر پایین هب و هداد قرار تأثیر تحت شدت به را باروری مدرن، های ایده پذیرش و هاشاع و فرهنگی

 .است هداد کاهش ایران در جانشینی سطح

 ارزش این اما دارد، زیادی اهمیت شاغل زنان برای فرزندآوری و یمادر ه،مقال نتایج براساس

 لزومی ، درنتیجهیابند می دست لحاظ این از خود هدف هب زنان و هشد برطرف فرزند یک با عمدتاً

 از هجامع توقع هامروز همچنین،. باشند داشته فرزند بیشتری تعداد که در شرایط امروزی بینند نمی

 فرزند کی حتماً خود، باروری دوران پایان تا هک است هشد محدود امر این هب تنها شاغل زنان

 نشان ای عالقه کنند می فرزندآوری هب اقدام ازدواج از پس چند سال هاینک هب و باشند هداشت

 کنار کامل طور به را مادرشدن نقش گیرند می تصمیم هک زنانی در برابر همچنان ولی ،دهد نمی

 هک طور همان حال این با ؛دهد می نشان ای گیرانه سخت های واکنش و است حساس بگذارند

 و فریدمن ؛1333 بکر،) اقتصادی های نظریه و( 1333 ،دونالد مک) جنسیتی برابری های نظریه

ة هزین همچنین و ها مسئولیت حجم چندگانه، های نقش دلیل هب کنند می بیان( 1330 همکاران

 با را مادری و دهند کاهش را خود باروری گیرند می تصمیم آنان شاغل، زنان برای بسیار فرصت

 ؛دارد خوانی هم( 2332) همکاران و اندرسون ةمطالع نتایج با هیافت این. کنند هتجرب فرزند یک

در  بیشتری جایگزین منابع و اقتصادی های فرصت ،تحصیالت باالتر ی بازنان هک صورت بدین

 فرزندآوری فرایند و مادری نقش درگیر کمتر درنتیجه و دارندت کمتر تحصیال ی بازنان مقایسه با

 .شوند می

 هبلک ،نیست مدنظر فرزندآوری در اقتصادی های جنبه دیگر هامروز ،کنندگان مشارکت نظر از

 برخی رفع و مختلف ابعاد در تکامل هب رسیدن فرزند، داشتن عاطفی بعد دارد اهمیت هآنچ

 ،نسل بقای ازدواج، هب معنابخشی زندگی، طبیعی روند کردن طی هجمل از اجتماعی نیازهای

 تغییر بیانگر هنتیج این. است خود فرزند با پیری ایام در گذراندن وقت و ناباروربودن از مبراشدن

 ؛1330 فریدمن) است زنان اشتغال و مشارکت نرخ افزایش بستر در مادری و فرزندان ارزش در

 (.2330 مورگان،

 مادران هک هایی یسخت با هاینک بر هعالو فرزندشان، تولد از پس و بارداری دوران در مادران این

 پیش بودن شاغل دلیل هب نیز را مضاعفی مشکالت ،اند بوده همواج گذارند می سر پشت غیرشاغل
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 هب فرزند سپردن از نگرانی کار، محیط هب مجدد بازگشت از نگرانی ؛ ماننداند داشته خود روی 

این  ها این ةهمدلیل  هک ...و فرزند برای کافی زمان نکردن صرف دلیل هب وجدان عذاب مهدکودک،

 خاص های سختی نیز بودن شاغل و باشد فرسا طاقت و سخت بسیار ممکن است مادربودن است که

ة تجرب که است وقت تمام یشغل هریک ،بودن شاغل و مادربودندیگر  عبارتی هب ؛دارد را خود

 هب هکرد تحصیل شاغل مادران ،رو این از ؛زند می رقم زنان از هدست این برای را دشوارتری مادری

 داری خانه وظایف همسری، بودن، شاغل مادری، از اعم هچندگان های مسئولیت داشتن هبرعهد دلیل

 این و دارند مادران سایر در مقایسه با تری سخت مراتب بهة تجرب دانشجوبودن، موارد برخی در و

 پیشین مطالعات با پژوهش نتایج. کند می نهی بعدی فرزندان داشتن از را آنان معموالً دشوارة تجرب

 همکاران و اسحاقی ؛1080 بستان و مقصودی ؛2333 نیوتن و وود ،1332 نیومارک و کورمن نظیر)

 ویژه به گوناگون، های هزینه مادرشدن هک دارد خوانی هم( 1030 همکاران و فراز احمدی ؛1030

 مانع را مادری زنان، و کند می تحمیل هستند شاغل هک زنانی برای را بیشتری زمانیهای  هزینه

 و مسائلگویند  می( 2333) همکاران و میسرا هک طور همان. دانند می خود شغلی های موفقیت

 تشدید است محدود هخانواد از حمایت های سیاست هک زمانی شاغل، زنان برای مادری های چالش

 اند قائل زیادی اهمیت مادرشدن برای موجود، مشکالتة هم وجود با زنان این حال این با ؛شود می

 معنوی و عاطفی نظر از فردی منحصربهة تجرب چون ؛دانند می زندگی ةالزم را فرزند یک داشتن و

 بیشتری تعداد داشتن هب لزومی ولی شود، نمی همقایس دیگر چیز هیچ با آن ارزش هک داشت خواهند

 .کنند نمی احساس فرزند

 یپارادوکس با خود مادری فرایند در شاغل زنانگرفت که  یجهنت همقال این از توان می طورکلی به

 زنان از هدست این شغلی و کاری شرایط هب وضعیت این از بخشی. مواجهند بخش لذت و سخت

 نقش فشار با عمدتاً کاری، و مادری ةچندگان های نقش داشتن هب هتوج با شاغل زنان .گردد برمی

 این با ؛شوند همواج متعددی های چالش و مسائل با تا است هشد سبب وضعیت همین و مواجهند

 وخاص خود را دارد  ارزش مادری شاغل، زنان برای مادری های چالش و مسائل رغم علی حال،

 زناناین  بیشتر هک است اینة مهم نکت اما ،اند شده مادر هعالق و عشق با کنندگان مشارکت بیشتر

 دیگر، بیان هب ؛کنند می تعریف فرزند یک داشتن در را مادری محیطی و ساختاری شرایط دلیل هب

 .دانند می بیشتر فرزندآوری ةمحدودکنند را شغلی شرایط
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