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 چكیده

های اصلی و کلیدی زنان در جامعۀ  ایۀنان  و ی ۀی در مادرشدن همیشه یکی از نقش

های اما در چند ده  اخین با توجه به تغیینات نگنشۀی و ازۀیایش ییینۀه ،جهان بوده است

دری های یضور اج ماعی بیشۀ ن، ترنبۀه مۀاازجمله تحصیل و اش غال و زنصت پیشنزت

دیگن نقش اجباری و  ،مادرشدن .است شدهتغیینات اساسی  از زنان دس خوش بنخیبنای 

مخ لۀ  و در  های اج مۀاعیموقعیتدر انند توشود و آنان میتمام وقت زنان شناخ ه نمی

مشۀی واکاوی ترنبه مادری و خۀ  پژوهش،. هدف این سطوح مشارکت داش ه باشند همه

وزارت نفۀت اسۀت. مدینی ی های ها در ایفای نقش مادری در بین زنان شاغل در پستآن

فاده  اسۀیابی به اهداف تحقیق از روش کیفی با رویکند پدیدارشناسۀی توصۀیفی  دس بنای

یرۀ   یینی هدزمند ومصایبه عمیق، شیوه نمونه ،آوری اطلاعاتکنیک جمعتشده است. 

هۀای بااۀای وزارت نفۀت شاغل در پستسال  55 -03زنان با ینوه سنی  نفن از 03نمونه 

. ن ایج مطااعۀه در دینز ه شاز روش تحلیل مضمون بهنه  هادادهبنای ترییه و تحلیل بود. 

  یبۀازتعن، زنان ی یمنبع هو نیتنمه  یمادر شامل یمقواه اصلب شش اامفاهی  در ق ذیل
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از زنزند و یضۀور  جدایی، مندان یگانگیو ب یباردار ترنبهی، مادر ایساسی، نقش مادر

یینی . در ن یرۀهبنۀدی شۀدمقواه زنعی طبقۀه ۶۱و  زنزند دوم چااش، مردد در محل کار

هۀای در نید این یۀنوه بۀا توجۀه بۀه موقعیت معنا و مفهوم مادری ،توان یفتمی پژوهش

 نشۀدندایل اجناو تغیینات زنهنگی بازتعنی  شده است. در این زناینۀد بۀه هااج ماعی آن

و زنۀان شۀاغل از سۀوی جامعۀه  ،و یمایۀت از نقۀش مۀادری های دوس دار خانوادهبننامه

از یک سۀو واقعیت در  ومواجه هس ند  پنوریزنزند درهایی یدشوار و هابا هیینهسازمان 

ثینات م قابل مثبت نیی أاین دو نقش تاما از سویی دیگن  اند،مواجه نیونایوهای تعارضبا 

 اند.بن ه  داش ه
-: ایدئواوژی مادری، ایساس مادری، ترنبه مادری، زنان شۀاغل در پسۀتهاکلیدواژه

  .های بااا

 مقدمه. 1

ن است. این ترنبه در بس ن یذار باروری با زندی بنای زنایذار به مادری ترنب  منحصنبه

اخیۀن بسۀیار محسۀوس و  تغییناتی همناه است. تحواۀات بۀاروری در ایۀنان در چنۀد دهۀ 

بۀه دو زنزنۀد در سۀال  ۶0۱3چشمگین بوده است. مییان باروری کل از هفت زنزند در ده  

ع بۀا تغییۀنات (. این کاهش سۀنی۶03۱شوازی و همکاران، )عباسی کاهش یاز ه است ۶035

چشمگین اق صادی، اج ماعی و زنهنگی در وضعیت زنان در خانواده و جامعۀه همۀناه بۀوده 

 در زنۀان یضۀور کۀه اسۀت شده موجب زنان موقعیت و هااست. تحواات یس نده در نقش

 در اسۀ قلال ازۀیایش بۀا آنان و یابد ازیایش عمومی زضاهای و اج ماعی مخ ل  هایعنصه

. باشۀند داشۀ ه قبل هایدهه در مقایسه با باااتنی پایگاه و موقعیت ندیی،ز مخ ل  هایجنبه

 است؛ کنده زناه  را زنان زنزندآوری و مادری هایکنش در محسوس تغیینات زمین  امن این

 .است منتب  جامعه و خانواده در زنان هاینقش با ناپذینیتفکیک طوربه مادری زینا
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 ۶طورکه ابۀوت و وااۀاسهمان است.های زنانه نین نقشتمادرشدن همیشه یکی از اصلی

آوردن و تنبیت بچه مفنوض اسۀت،  دنیا در زندیی زنان منکیی ی که بنای به» ،کنندبیان می

زنۀان بۀا ازۀیایش . (۶033)ابۀوت و وااۀاس، « دهۀدجنب  مهمی از زندیی آنان را تشکیل می

های یذش ه کسب دهه در مقایسه با را تنیهای مخ ل  زندیی موقعیت بااااس قلال در جنبه

 .در کنش مادری و زنزندآوری آنان زناه  کنده است را این امن تغیینات محسوسی اند.کنده

تواننۀد موزقیۀت شۀود و زنۀان میزنان شناخ ه نمی منیا  نقش اصلی هم دیگن به ،مادرشدن

ند. زندیی زنان شاغل با تواد اواۀین ترنبه کن نییهای دیگنی نظین اش غال را در عنصهخود 

اوقات این رو هس ند که یاهیشود. مادران شاغل با دو نقش روبهشدت دینیون میزنزند به

 ها در تضاد با ه  قنار دارند: نقش شغلی و نقش مادری.نقش

های محوری زنان به شمار آمده و اهمیت آن در در کشور ما مادری همواره یکی از نقش

که اشۀ غال زنۀان در خۀارز از خانۀه تاجاییاست؛ تن شده از انقلاب اسلامی ازیوندوره پس 

همۀواره بۀا ، و خاص زنۀان بۀه شۀمار آمۀده، همیشگی وقتدایل آنکه مادری زعاای ی تمامبه

شمندن نقۀش مۀادری بۀنای در اثن محوری .ها و موانعی همناه بوده استمخاافت ،هامناقشه

کۀه بۀنای اشۀ غال و پیشۀنزت شۀغلی اهمیۀت نه زنان امنوزی هویت زنان، در زندیی روزم

هۀای مۀادری زنۀان تضادهای نقشی و دشواری ،کندله مهمی که بنوز میئمساند، زیادی قائل

زمانی  .(۶031جاه و خینخواه، رزعت ؛۶030، ، عابدی و آذر بنزیناست )ایمدی زناز شاغل

های زنانۀه در یاشۀیه قۀنار ها و هویتهویت زنان به مادری زنوکاس ه شود و ساین نقش که

ساخ ار خانواده با وجود ازیایش آیاهی و تحصیلات زنان و مشارکت آنان که دریاای و ییند

سبب بنوز مشکلات و مسائل  این دویانگی ،تحول یابدهای اج ماعی و اق صادی در زعاایت

 .خواهد شدتنی یدهچبیش ن و پی

. در بعۀد نظۀنی داردبعد نظنی و کاربندی اهمیۀت  مطااعه درباره موضوع مادری در دو 

بۀین دو  هۀایمسائل خانواده، مناسبات درون آن و رابطه آن با جامعه و تداخلات و تعۀارض

                                                            
1. Abbott & wallace 
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محققۀان علۀوم  مدنظنعنوان یکی از موضوعات اج ماعی همیشه به ،ای و مادرینقش ینزه

اسۀت، در خانواده پدیۀد آمۀده تغییناتی که در طی سی سال یذش ه  اما با، انسانی بوده است

های زنان، کاهش تعداد زنزندان و مشارکت بیش ن زنان در ویژه در زمینه ازیایش توانمندیبه

های زنانه و شخصیت و ای در نقشملات یس ندهأهای اج ماعی و کارهای درآمدزا، تزعاایت

یمدی زناز و ا ؛۶030، ، باقنیان و مظاهنیهویت زنان صورت ینز ه است )یمیوی عابدی

توانۀد از بعۀد نظۀنی بۀه بنابناین بنرسی ترنبه مادری می(؛ ۶033، اعیازی؛ ۶030همکاران، 

بهبود شنای  خانواده و زنان شۀاغل کمۀک به انباشت دانش ما منرن شود و در بعد کاربندی 

هۀای زندینایانۀه و هۀا، غلبۀه ارزشهایی همچون تضۀاد نقۀشکند. خانواده امنوزه با چااش

ینایی، ازیایش ننخ طلۀا  و... دسۀت بۀه ینیبۀان ینایی، مصنفنگن، ینایش به ترملمادی

روست که انرام مطااعات ترنبی و میدانی چندجانبه و عمیق در زندیی روزمنه ازاین است؛

توانۀد بۀه شۀناخت مسۀائل میهای کیفی و ژرزانگن ها و زنان جوان امنوزی با روشخانواده

 .کندرییی و اقدام و م ناسب با آن بننامه کند کمک ظنی  و پنهان موضوع

 . مبانی نظری تحقیق2

   تحقیق ۀپیشین. 1. 2

( دربارۀ ترارب مادری زنۀان شۀاغل ۶030زناز و همکاران ) کیفی ایمدی ن ایج پژوهش

کنندۀ هفت ت  اصلی شامل بارداری م فاوت، مناقبان جۀایگیین، تۀداخل نقۀش، کشۀش بیان

های ی تدریری و زنسایش بود. بناساس ن ایج این مطااعه، قبول نقشنقش، یمایت، سازیار

وجودآمدن ان ظارات نقشی یونۀایون م عدد همسنی، مادری و شغلی در زنان شاغل سبب به

امۀا  ،و اجبار در پاسخگویی به این ان ظارات و نیازهای نقشی در خانواده و جامعه شده است

ایۀن  است کۀه رود، مسل های زنان به شمار مینقش تنینازآنراکه نقش مادری یکی از مه 

طورکۀه همۀان .تأثین بگذاردایفای نقش مادری زنان  تواند بنخواس ه یا ناخواس ه میموضوع 
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های ایفای این نقش در مادران شاغل با تحمۀل سۀخ ی ،دهدهای این پژوهش نشان مییاز ه

 ت با زنان غینشاغل دارد.زناوانی همناه است و زنایندی کاملاً م فاو

بۀن  «یزنان جوان و بازتعنی  معنا و نقۀش مۀادر»پژوهشی با عنوان ( ۶031)جاه رزعت 

در این پژوهش تلاش شد تا معانی و تصۀور  د.سااه ساکن شهنری انرام دا 03تا  15مادران 

با روش  بارهپیشینی زنان از مادری و ترنبیات واقعی و تصورات و معانی کنونی آنان در این 

هۀل غینشۀاغل جۀوان سۀاکن محلۀه أاز میۀان مۀادران م  شده. زنان مطااعهشودکیفی مطااعه 

رو دو معیۀار ازایۀن ؛ییۀنی نظۀنی یۀا مفهۀومی بۀود. روش نمونۀهندآباد ان خاب شۀددوات

داد در معنا و عملکۀند مۀادری تفۀاوت تحصیلات و ینایش دینی که مطااعات اوایه نشان می

و مصۀایبه ها مصۀایبه عمیۀق یینی احاظ شد. زنون یندآوری دادهر نمونهد ،دنکنایراد می

تمایل به مادرشدن و  ،ها، آنچه در همه مادران مش نك بودبناساس یاز ه .دیاز ه بوارساخ نیمه

نظن کنده صنفاما مادران تحصیل ،باور به ضنورت آمادیی و آموزش بنای نقش مادری بود

و در  نددانس ن مادری نگاه ان قادی به معنای رایج مادری داش شان ضمن مه از ینایش دینی

 کنده بۀا یۀنایش دینۀیکندند. در مادران تحصیلتن عمل میپنداخ ن به علایق شخصی زعال

 ؛ینایش دینی پایین کم ن بۀود های باکندهشکاف بین تصور و ترنبه مادری از تحصیل زیاد،

وظای  مادران با آنان مشابه بودنۀد.  زیادبودنیقو  و  کمیدر دیدیاه ان قادی به  ،یالبااین

بنشۀمندند اجن و پیچیۀده وقفه، بیهمچنین غااب پاسخگویان مادری را نقشی پنزیمت، بی

جامعۀه و  ،هاست و بن این نظن بودند که پدرانکه دارای کم نین یقو  و بیش نین مسئوایت

و  دهنۀد یقۀو  آنۀان را ازۀیایش نۀد،ندر انرام وظای  مادری از زنان یمایت کد دوات بای

آنکه بی ؛جامعه زق  به زداکاری و قداست مادری اشاره دارد .هایشان را تعدیل کنندمسئوایت

 .ثنی بنای بهبود آن انرام دهدؤدرعمل اقدامات م

( تأثین یف مان غااب مادری را بۀن تصۀمی  زنۀان دربۀارۀ داشۀ ن 1331) ۶ماهن و ساینس

تنسۀیدند زنزند یاضن در مطااعه میها، بیش ن زنان بینهای آبق یاز هزنزند بنرسی کندند. ط

                                                            
1. Mauher & Sagraes 
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 شانو هوی کنده شان را مخ ل ، زندییکنده ها را کن نلهای دیگن آنکه شاید مادری اواویت

( در مطااع  خود به این ن یره رسید که بین زنان جوان، 1333) ۶ینسون. ها دور کندرا از آن

ای از یۀک مۀادر خۀوب منیا  جنبهآور بهنینوی کار و نقش شاغل و نان مفهوم مشارکت در

های معنۀوی مادرشۀدن تۀا زمۀانی کۀه شود. این امکان وجود دارد کۀه جاذبۀهبودن دیده می

، ( در مطااعۀ  خۀود نشۀان داد13۶1) 1کلارك. مادرشدن واقعی آغاز شود، وجود داش ه باشد

ارجمند توس  بیش ن زنان در ایااات م حدۀ آمنیکۀا سۀ ایش  یمنیا  موقعی مادری همچنان به

در یال ازۀیایش اسۀت.  ،اندتعداد زنانی که هنیی مادری را ترنبه نکنده ،یالبااین ؛شودمی

تواند بن تصۀمی  مادرشۀدن های زنهنگی مادری میپژوهشگنان بن این باورند که ایدئواوژی

اقلیت زنان بدون زنزند، مادری را باارزش  ،دهدان میهای این پژوهش نشتأثین بگذارد. یاز ه

مۀادری قدرتمنۀد و همچنۀین  هایشکلدانند و معانی مدنظنشان را ازطنیق ارتباطشان با می

بن تلاش کنند. شواهد موجود مب نیمیتنظی  ترارب مناقبت از خانواده و رواب  خویشاوندی 

هۀا کنندیان، بن اواویت مادرشدن آنشارکتدر یفظ تعادل بین تعهدات خانوادیی و کاری م

 دهد.ها بنای نقش مادری را کاهش نمیاما ارزش آن ،یذاردتأثین می

 . چارچوب نظری تحقیق2. 2

 بۀن آن مثبۀت و منفۀی ثیناتأت و زنان اش غال درباره مخاافی و موازق هایدیدیاه همواره

 م شۀکل نظامی را جامعه که کندیناکار رویکندهای. است بوده مطنح ایشان خانوادیی نقش

 در جنسۀی ی هۀایتتفۀاو که است این دادننشان درپی داند،می پیوس ه ه  به های بخش از

پندازانی اسۀت کۀه ازجمله نظنیه( ۶353. پارسونی )است اج ماعی یکپارچگی و ثبات جهت

زن در خۀانواده تحلیۀل نقۀش  با دیدیاهی کارکندینایانه و با تأکید بن بیواوژی بدن زنان بۀه

 ،مادری را یکی از ارکان خانواده و ضامن یفظ و تداوم آن دانس ه است. از نظن او و پنداخ ه

کندن زنزندان و بن عهده ینز ن تنبیت آنۀان اسۀت. کارکند خانواده، بازتواید نسل، اج ماعی

                                                            
1. Gersoun 

2. Clark 
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بنای تداوم که داند و مع قد است پارسونی زنان را دارای غنییه ذاتی بنای پنورش دیگنان می

زنۀان و  های عاطفی بۀهنقش کهطوری؛ بهخانواده باید تقسی  جنسی نقش وجود داش ه باشد

بنۀابناین رز ۀار مادرانۀه توسۀ  عوامۀل اج مۀاعی  ؛مندان اخ صاص یابد های ابیاری بهنقش

شود. او نظنیه جهانی بۀودن وسیله عوامل زیس ی تقویت مییال بهشود و درعینآموخ ه می

 های زنانه و مندانه در درون خانواده و اخ صاص وظیفه تنبیت زنزند بهده و ثبات نقشخانوا

نظن اما پارسونی در بعد اج ماعی مادری، صنف  ،(۶033 ۶مادران را مطنح کنده است )ینت،

زواید اج ماعی نقۀش تنبی ۀی و  ایفای این نقش به از هنرارها، تکاای  و تعهدات منبوط به

هۀا نظامضنورت پش یبانی ساین خنده رو بهازاین کنده است؛ای جامعه توجه مناقب ی زنان بن

منۀابع، یقۀو ، امکانۀات، ام یۀازات و  یعنۀی بۀه ،ورزدکیۀد مۀیأبنای تحقق بهینه این امن ت

 ؛(۶035، 1)بسۀ ان ها بنای مادران زناه  شودنظاممشنوعی ی که اازم است توس  ساین خنده

 کاملاًشود و مادری مسئوای ی های اج ماعی چنین یمای ی نمیمینهدر بسیاری از ز ،یالبااین

های ساین نهادها ازجملۀه نهۀاد سیاسۀت، اق صۀاد و زندی و بدون بهنه از خدمات و یمایت

کۀه در عنصۀه اییونۀهبۀه ؛شۀودزنهنگ باقی مانده است. یاه شنای  از این ه  دشوارتن می

اما  ،عهده مادر است ی مناقبت و تنبیت زنزند بههازندیی روزمنه زنان، وظای  و مسئوایت

 ر.ویژه پدبه ،گنانییقو  و ام یازات از آن د اخ یارات،

 و مۀادر آرمانی تصوین درباره موجود هایزنضپیش با کارانهمحازظه و سن ی هایدیدیاه

 فۀتمخاا به ،اندداده کار شکل و تحصیل خانواده در را زنان زندیی ساخ ار وی طبیعی نقش

 خانواده امور مدینیت در هاآن نقش از و اندپنداخ ه مندانه ااگوی از پینوی و زنان اش غال با

 بنجسۀ ه طنزداران عنوانبه هازمنیست بنخی ، امااندکنده یمایت مادری نقش ایفای ویژه به

 مومیع عنصه به ورود و نفس به اع ماد ازیایش اس قلال، عامل را هاآن اش غال زنان، اش غال

                                                            
1. Garrett 

2. Bostan 
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 که نویسدمی نوزده  قنن در زنان یقو  مدازعان و م فکنان از ۶تیلور هنیت. دانندمی جامعه

 بۀنای ایوسۀیله عنوانبه تنهانه که کند تشویق اش غال به باید هلأم  چه و مرند چه را زنان

 نازیۀ ؛بنونۀد کۀندن کۀار دنبۀال روانۀی، اس قلال بنای آن از تنمه  است، بلکه ماای اس قلال

 اع لۀا را شۀوهن و زن بۀین مسۀاوی و اصیل مشارکت و بخشدمی قوت را نفسعیت اش غال

 .(۶033، )اعیازی بخشدمی

 خۀانواده و خانه ،بازار در زنان تموقعی که است این اصلی زنض جنسی ی هاینظنیه در

 وردنبااۀه زنۀان آن در کۀه اسۀت اج ماعی کلی نظام یک از جیئی واست  وابس ه یکدیگن به

 آنۀان هۀاینقۀش از انعکاسی زنانه مشاغل ینایش که است این هانظنیه این کیدأت. ندامندان

 و مشۀاغل ایۀن ،شۀودمی انگاش ه ارزشک  خانگی کار جوامع بیش ن در کهیونههمان و است

 از یکۀی 1چۀاز ی سۀاا یمن ژانۀت. شۀوندمحسۀوب می ارزشکۀ  کار بازار در نیی هامهارت

 .است کنده مطنح تضاد چارچوب در را خود جنسی ی نابنابن نظنیه که ستا شناسانیجامعه

 نابنابنی بقای باعث نینوهایی چگونه که دهد نشان است کنده تلاش پندازینظنیه این در او

 کلۀان نینوهای و زندی کنش بن وی .بند بین از را هانابنابنی این توانمی چگونه و شوندمی

 داوطلبانه نینوهای و زندی هایکنش و سو یک از اجباری نینوهای ،او نظن از. کندمی کیدأت

 مه  زشارهای تیریق با و کنندمی عمل سکه یور دو مانند و منتب  صورتبه ،دیگن سوی از

 کۀار تقسۀی . دنشۀومۀی منرن جنسی ی نابنابنی نظام بقای به قشنبندی نظام کل به یادیبن و

 مندان دست به را سیاسی و اق صادی هایکن نل پایین به اااب از و دهدمی مندان به را ام یازها

 غیناق صۀادی و اق صۀادی منۀابع ،خۀند سۀطوح بۀه هۀاکن ۀنل این یاز نسنایت با و دهدمی

  شود.میایراد  مند و زن میان تضاد وشده  تقسی  زنان و مندان میان ناموزون صورتبه

 

 

                                                            
1. Harriet Taylor  

2. Janet Saltzman Chafts 
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 تحقیق . روش3

های مدینی ی وزارت نفت و با توجه به ن زن در پستاغلبا توجه به محدودیت تعداد شا

هۀای پسۀت هدف کلی تحقیق که شناخت ابعاد و واکاوی در ترنبه مادری زنۀان شۀاغل در

روش کیفی ما را در دس یابی ، است پدیده از ظنیفی جیئیات بااای صنعت نفت و ایوم کش 

یۀاری  ،انۀدداشۀ همۀادری بۀه به این هدف و درك واقعیت اج ماعی از منظن ازنادی کۀه ترن

 خواهد کند. 

 چارچوب نمونه. 1. 3 

و باااتن شۀاغل در   Bهایسمت کارکنان زن شاغل در همه ،ن تحقیقای ۶ارچوب نمونهچ

   1وزارت نفت جمهوری اسلامی اینان است.

 نمونه. حجم 2. 3

 نوجۀیخ -1و  هۀا(ورودی )اشۀباع داده -۶خۀورد: یر  نمونه با دو معیار به محک می

هۀای مۀنتب  بۀا )اشباع نظنی(. معیار ورودی این است که چه کسۀانی یامۀل انۀواع ترنبۀه

زمانی که محقق به یعنی  هس ند. معیار خنوجی یاضنهای تحقیق موضوع و مسئله و پنسش

 یذارد و صۀنزاًکه انرام مصایبه بیش ن اطلاعات بیش نی در اخ یار وی نمی این ن یره بنسد

بناسۀاس  کنۀد.در این یاات یندآوری اطلاعات را م وق  مۀیو بلی است تکنار اطلاعات ق

 15بعۀد از انرۀام  اجۀنا شۀد.نفۀن مصۀایبه عمیۀق  03با  ،یینی هدزمند و معیارمحورنمونه

 ادامه یازت.نفن  03ها تا مصایبه ،اما بنای اطمینان بیش نبه دست آمد، مصایبه اشباع نظنی 

 

 

                                                            
1. Sample frame 

که معمولا  است ODو  A، B، C، Dو  11 تا 11های سازمانی شامل پایه ،بندی در صنعت نفتبراساس نظام رتبه. 2

ها ت و نوع کار شرکتماهی هبسته ب B و  A هایپایه هستند.ارشد های کارشناسی و کارشناسیپست 11 تا 11ای هپایه

  OD پایه مدیران کل و  Dپایه ،ن مدیران کلامعاون  C هپای .ن مدیران هستنداسا و گاه معاونؤهای مسئول و رسمت غالباً

  گیرند.در بر مین وزیر را ابرخی مدیران کل و مدیران عامل و معاون



 نوزدهمعلوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد                   سال  مجلّۀ                         78

 

 گیری شیوه نمونه. 3. 3

ازۀناد  ان خۀاب یعنۀی ؛یینی مب نی بن هۀدف اسۀ فاده شۀده اسۀتتحقیق از نمونهدر این 

ن امحقق مطلع ،در منیله اول .پدیده دارند بارۀکه دراست بناساس دانش و اطلاعات خاصی 

کند و  ها تماس بنقنارو با آنکند رسانان را بناساس بانک اطلاعات موجود شناسایی یا اطلاع

در منیله  .دادانرام  مصایبه اجنایبنای را ی اازم هاهماهنگی ،هقبل از جلسه اصلی مصایب

هۀا بناسۀاس بعد از بازیشت از هن مصایبه و کدیذاری اوایۀه داده ، محققیینیبعدی نمونه

را تعیۀین  یهۀای بعۀدنمونۀه، شۀدآمده که زنضی موق ی تلقی میدستهها و مفاهی  بزنض

 .کندمی

 آوری اطلاعاتابزار گرد. 4. 3

یۀوی ژرف محقۀق و ویفۀت ،نبع اصلی اطلاعات در تحقیقات پدیدارشناسانه توصۀیفیم

محقۀق بۀدون اینکۀه بکوشۀد جهۀت خاصۀی بۀه  .مصایبه عمیق( اسۀتکنندیان )مشارکت

 ،کند به دنیای غینرسمی و ترنبیات زندیی زند دست یابد )ز حۀیسعی می ،یو بدهدویفت

بن کلی تحقیق، محقق راهنمای مصایبه مب نی اااتؤ(. با توجه به موضوع و اهداف و س۶030

مناه داشت. قبل از انرام هن ه ها بهدر همه مصایبه و کندطنایی را محورهای کلی تحقیق 

ااات بۀۀا موقعیۀۀت ؤآمۀۀادیی ذهنۀۀی بیشۀۀ ن محقۀۀق و تناسۀۀب بیشۀۀ ن سۀۀ دایۀۀلبۀۀه ،مصۀۀایبه

ا بۀنای همۀه هۀ. تۀواای پنسۀشپااۀایش و بازنویسۀی شۀد ،ااات بازنگنیؤس ،کنندهمشارکت

امۀا  ،های هن زند بس گی داشۀتیند مصایبه و پاسخاپاسخگویان مانند یکدیگن نبود و به زن

دهندیان ها را از همه آیاهیکند که انواع مشابهی از دادهراهنمای مصایبه به محقق کمک می

در کنندیان دهندیان و مشارکت، آیاهیهاکنندیان یندآوری کند. در این مصایبهو مشارکت

تۀا کشۀید دو سۀاعت طۀول یۀدود  هۀامصۀایبهاغلب و آزاد بودند نی ااهای طودادن پاسخ

ادامۀه مصۀایبه در شۀوندیان بۀه مصۀایبه ،و در بنخی موارد های کاملی دریازت شودپاسخ

در  .کندندمی را بیانا طی تماس تلفنی با محقق نکاتی تکمیلی ی تمایل داش ندجلسات بعدی 

کندنۀد یۀا ت محقق عبور میاااؤشوندیان از کنار بنخی سمصایبه ،کسبنعبنخی موارد نیی 
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ت، در لاامۀا بۀا وجۀود ایۀن مشۀک کندنۀد،عی مۀیلااطدادند و اظهار بیهای منتب  نمیپاسخ

عۀات موردنیۀاز بۀنای لابۀه ایۀن تنتیۀب اط ؛های بعدی اشۀباع نظۀنی یاصۀل شۀدمصایبه

ها ها، مصایبهتن دادهنای بنرسی به ن و دقیقب .شدشوندیان یندآوری پندازی از مصایبهداده

 طور کامل و دقیق پیاده شدند.و بهشدند ضب  

 هاداده تحلیلتجزیه و تكنیک . 5. 3

. ه اسۀتها از روش تحلیل مضمون اس فاده شۀدبنای تحلیل اطلاعات یاصل از مصایبه

-د درون دادههۀا( موجۀوتحلیل مضمون روشی بنای تعیین تحلیل و بیۀان ااگوهۀا )مضۀمون

امۀا  ،کنۀدو در قااب جیئیات توصی  میکنده ها را سازماندهی این روش خود داده .هاست

بۀناون و های مخ لۀ  موضۀوع پۀژوهش را تفسۀین کنۀد )رز ه و جنبه نتواند از این زناتمی

آشنایی بۀا مۀ ن،  ند از:ادر این تحقیق عبارت شدهمنایل کدیذاری اس فاده. (133۱ ،۶کلارك

جوی مضامین، تنسی  شبکه مضامین، تحلیل شبکه مضامین و تدوین واری اوایه ،جستکدیذ

 .ییارش

 تحقیقهای یافته .4

و سپس روند تحلیل  شد ها بلازاصله پیادهم ن مصایبه ،با توجه با اق ضای مطااعات کیفی

د کۀه صورت کد اوایه اس خناز شعبارت به آغاز شد. اب دا عبارات مه  مصایبه و معنای هن

بنۀدی وایۀد نوشۀ ه شۀد. بۀا صورت طبقهمفاهی  مشابه به ،سپس از میان کدها .بودکد  130

. بندی کلی و عام ادغۀام شۀدندمنظور ایراد طبقهتوجه به یس ندیی کدها طبقات مخ ل  به

و مبنای تحلیۀل را تشۀکیل  ندزنعی سازماندهی شدمقواه  ۶۱کلی و  مقواه ۱این مفاهی  در 

بۀه دسۀت  ،تنتیبی که خواهۀد آمۀدتوصی  کاملی از پدیده مادران شاغل به ،یتدرنها ند.داد

 .تآمده اس

                                                            
1. Brown & Clark 
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 های مدیریتیپست تجربه مادری زنان شاغل در با مرتبط هایمقوله .1 جدول
 برخی از کدهای اولیه های فرعیمقوله  مقوله اصلی

 نیتنمه  ؛یمادر

 زنان ی یمنبع هو

پذینی جامعه

 جنسی ی،

 مانی زنان،ویژیی جس

 ،یقداست مادر 

 ان ظارات اج ماعی 

اصاات نقش مادری زنان، اواویت ذاتی زنزندان بن شغل، ویژیی 

تنین منبع هویت، اهمیت زیاد مادری، ارزشمندبودن مه  ؛جسمانی زن

های مادری، اهمیت خودساخ گی مادر، ایوم تعاای اس عدادها و توانایی

 یمادر، ز خار به مادربودنایساس امادر، پیچیدیی نقش مادری، 

ان ظارات خانواده و جامعه از  ت،یایساس مظلوم ا،یاذت دن نیتنبیرگ

 ی و...زنزندپنور بنایزنان 

تعنی  نقش باز

 مادری

 ،هاتغیین ارزش

ان و رآیاهی بیش ن ماد

 زنزندان

ایوم  های مادر خوب، نیاز به یضور اج ماعی مادران،تغیین ویژیی

و دانش اج ماعی، اهمیت خودساخ گی مادر،  روزبودن اطلاعاتبه

در مادری  نتنشدهای مادر، سختایوم تعاای اس عدادها و توانایی

های جامعه، تغیین ماای مادر، تغیین ارزش یذش ه، ایوم درآمدمقایسه با 

های تنبی ی زنزندان، قدرت ان خاب بیش ن در کنش مادری، روش

تنبیت ثینیذار بن أتجع ، کثنت منانشدنیمادری امنی جایگیین

های زضای مرازی، مادری زنزندان، آیاهی بیش ن زنزندان، چااش

زنایند پیچیده و مس لیم آیاهی، ایوم همناهی و تساهل با زنزندان، 

 تسهیل وظای  مادری

 مادریایساس 

تعاای ایساسی و 

  ،روانی

 ،زنانه یاترنبه درك

ایساس محنومیت از 

 اذت مادری

تنین اذت دنیا، اذت مادری اذتی بدون ادری بیرگایساس تکامل، م

پذین بیش ن، مهنبانی، جایگیین، صبوری بیش ن، تعهد و مسئوایت

ایثارینی و یذشت، درك به ن، ایساس مظلومیت، زشار مضاع  

ناشی از دو نقش مادری و شغلی، اضطناب جدایی از زنزند، دغدغه 

ایساس محنومیت، پایان مادری، ایساس از خار به مادربودن، بی

های سازمان به نقش مادری زنان شاغل، نبود سیاستندادن اهمیت

 یمای ی از مادران و...

ترنبه بارداری و 

 بیگانگی مندان

 ،کاریاجبار به پنهان

 ،ساؤنیاز به یمایت ر

 های خواهنانههمدای

 مان،یزا ،یاباس مناسب، ایساس شنم، تنس از اظهار باردار دنیپوش

 زنان، گنیشدن در ترنبه د یسه مان،یو زا یدان از باردارمن یگانگیب

های خواهنانه، بارداری سخت، همدای با همکاران زن یهمناه

های آموزشی دوران بارداری، تعویق بارداری، محدودکندن تعداد کلاس

 زنزندان، بیگانگی مندان از بارداری و زایمان، ایوم آمادیی درخور و
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 برخی از کدهای اولیه های فرعیمقوله  مقوله اصلی

 ..و. شایس ه بنای مادرشدن

جدایی از زنزند و 

در   یضور مردد

 محل کار

 ایساسات م ضاد،

تغیینات جایگاه 

، سازمانی

های همکاری

 غینرسمی

 یندهیزنزند به مادر، از دست رز ن اس قلال مادر، دوران ش یوابس گ

 از دست دادن جایگاه سازمانی،اضطناب جدایی از زنزند،  ،سخت

های کوتاه، چااش وهای شبانه، دوران شیندهی سخت خوابیبی

های غینرسمی سازمان با مادران دارای زنزند مهدکودك، همکاری

خندسال، وابس گی به خانواده وااد، مناقبان جایگیین، ایوم آرامش 

های سلامت جسمی و روانی زنزندان، نقش محوری زنان دغهغمادر، د

در تنبیت و مناقبت از زنزندان، ازیایش مشارکت همسنان در 

ایفای نقش مادری، ان ظارات  بنایوری، بهبود شنای  اج ماعی زنزندپن

 های یمای ی از زنان دارای زنزند و...تخانواده و جامعه، نبود سیاس

 چااش زنزند دوم

زشار تعارض مادری 

 هایآسیب و کار، 

  ،زنزندیتک

های یمایت نبود

 سازمانی

ارت و کن نل های مناقبت از زنزندان نظپایان مادری، چااشدغدغه بی

اهمیت سنرش جایگاه و  بن زنزندان از طنیق ابیارهای ااک نونیک،

های مادی و معنوی، تنهایی شنای  سازمانی، زشارهای سازمانی، هیینه

 یمایت سازمان و... نبودزنزندان، 

 

 ترین منبع هویتی زنانمهم ؛مادری. 1. 4

شود که زنان چه مادر شوند ال مییونه اس دااین در جوامع سن ی و در یال یذار معموااً

-هایی که از طنیق آن زنان توس  دیگنان یا بنداشۀتبا شیوه ۶ایساس مادری ،و چه نشوند

 ایۀن، ظنزیۀتبا وجود  است؛تنین مسئله تنین و مه شوند، اساسیهای خودشان تعنی  می

غااب کۀه  ها و باورهایایدئواوژی ،ایساس مادری هنچه باشد-ساخ ارهای م فاوت مادری

های جبنینایی بیواوژیۀک وینییناپۀذینی سننوشۀت زنضشکل قدرتمندی ریشه در پیشبه

هایی این اسۀت کۀه عنصن بینادین چنین ایدئواوژی .مانندثابت باقی می ،مادرشدن زنان دارند

اغلب . مانندو پایدار می شوندمیصورت همگانی ترنبه بنابناین به ؛اندوظای  مادری غنییی
                                                            

مادر به زنزند خود را ایساس مادری یویند. این ایساس پدیده خاطن روانی و تعلق ،ایساس مادری: یس عاطفی. ۶

 عنوان مادر به زنزند خود دارد.زیس ی، روانی و اج ماعی است که جنس زن به
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که مادربودن یک زن به داایۀل  بودند کننده در این طنح مع قدبه اتفا  بانوان مشارکت قنیب

 شود.تنین نقش زن محسوب میو اج ماعی مه  زیییواوژیک

 دربۀاره نقۀش مۀادری در است،سال  53شوندها که خانمی در رده سنی یکی از مصایبه

 یوید: یونه میجامعه اینان این

 .شۀهمی تعنی  خانواده به وابس ه شدتبه اینانی زن هویت ،در زنهنگ عنزی و رسمی»
 مۀادر یۀه همسۀن یۀه عنوانبه هوی ش ،بشه تعنی  انسان یه عنوانبه اینکه از قبل زن جایگاه
 هۀاییویژیۀ چطوری که بشه پنداخ ه انسانیش هایویژیی به اینکه از قبل و شهمی تعنی 
. شۀهمۀی زکن مادر یک و زن یک عنوانبه رششپنو بحث به ،بدهی  پنورش در اورا  انسانی

 یۀه ،کنۀی  آماده رو زند ما اینکه از قبل عمدتاً یعنی ؛است یونهاین ویژهبه ما رسمی تبلیغات
« .داریۀ  ان ظۀار ازش و کنۀی می آمادش همسن یک و مادر یک عنوانبه که کنی  آماده رو زن

  (۶1رسان شماره )اطلاع

 را داریخانۀه همچنۀان ،مۀادری نقۀش به بخشیدنتقدس اب اینان در یاک  یف مان

 تنبیۀت و کودکان وظای  تا کندمی تشویق را هاآن و داندمی زن یک وظیفه تنینمه 

 در اینکۀه بۀن علۀاوه کار جنسی ی تقسی  در بنابناین ؛دهند قنار اواویتدر  را زنزندان

 کۀار تقسۀی  این بازتواید شآموز با ،کندمی تحمیل مادران به را زشارهایی کلان سطح

 عمۀل آن بناسۀاس و بپذینند را چارچوب این تا کنددار میوا را هاآن زندی سطح در

شۀده تنین نقش و وظیفه تعنی سال درباره مه  05ینوه سنی  خان  دیگنی در .کنند

  مع قد است: ،در جامعه اینان

عنوان ای دینی ما مقام زن بههدر آموزه .کنی ما در یک جامعه مذهبی و سن ی زندیی می»
 ،یعنی این زنی مادر شۀد ؛ین بهشت زین پای مادران استمی .یک مادر قداست خاصی دارد

در . تۀنتن است و هۀ  نۀید جامعۀه محبۀوبخداوند مقنب ه  نید .کندچنان منیا ی پیدا می
 .طفۀه اسۀتتنین نهاد اج ماعی است و مادر خانواده منبۀع عشۀق و عاجامعه ما خانواده مه 
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تۀنین نقۀش خیلی از زنۀان مهۀ  مسلماً ،شههایی در جامعه تنویج میخب وق ی چنین آموزه
 رسان شماره یک()اطلاع «دانند.میخود را مادری 

تنین بخش از انگییه زنان بنای مادرشۀدن ناشۀی از مه رسانان، اطلاعزع  اغلب به

اسۀۀت. وق ۀۀی از  بۀۀاوری درونۀۀی و قۀۀدرت بۀۀاروی زنۀۀان و شۀۀنای  جسۀۀمی آنۀۀان

تنین منبع عنوان مه در پاسخ به مادری به ،پنسی  چنا مادر شدیدکنندیان میمشارکت

عنوان یک زن جایگاهشان در جامعه با مۀادری کنند و مع قدند بههویت خود اشاره می

از نقۀش  ، امۀااین زنی پیشک یۀا مۀدین مۀوزقی باشۀد ،ها مع قدندکند. آنمعنا پیدا می

یذشۀ ه تۀا مۀادر  شهۀایز زند، جامعه بنای او به اندازه زنی که از خواس همادری سنبا

مادری پاسخ به ان ظار  ،بنای اغلب زنان .ای نام و جایگاه وااا قائل نیست ،خوبی باشد

دارشۀدن ی ی ایۀن بۀه بچۀه ؛شان ینه خورده استاج ماعی نامنئی است که با زنانگی

شۀان بۀیش از آنکۀه بۀه تصۀمی  بۀه ان خابگنی ،رسدنداش ه باشند. به نظن میای علاقه

دارشدن، به تعۀداد ان خاب زمان بچه به تصمی  در ،مادرشدن یا مادرنشدن منبوط باشد

همه زنان  ،کلی یاین چنینی منبوط است. در توازق هایو زاصله بین زنزندان و تصمی 

 . انددانس ه تنین نقش در زندیی هن زنشده مادری را مه ینوه بنرسی

 بازتعریف نقش مادری .2. 4

تغییۀنات  ،یۀالدرعین. مقواه مادری آشکارا ه  غامض و زنوبس ه است ه  پویا و سیال

کنۀد کۀه وظۀای  مۀادری ییۀد مۀیأو ت دهدمیوضوح نشان تاریخی، اج ماعی و زنهنگی به

مۀاعی صۀورت اج بلکۀه بۀه د؛بنۀدصورت بیواوژیک نقش نمیها بههمانند ساین رواب  نهاد

ها نیی در طول بنابناین ایدئواوژی ؛(۶033 ،ااهیبه نقل از سی ، ۶330، یلنیابد )تکوین می

آنچه یک مادر خۀوب بایۀد انرۀام دهۀد، در خانۀه  بارۀکنند و ایده و عقاید درزمان تغیین می

هۀا و کۀار خانۀه کنۀد، بناسۀاس تغییۀنات بماند و خود را وق  تنبیت زنزنۀدان و امۀور آن

خصۀوص واادین خۀوب بۀودن و بۀه. ندبیاهای اق صادی تحول میاج ماعی و سیاسی و نیاز
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ها و تغذیۀه کندن خواسۀ همادر خوب بودن بناساس عقایدی چون با زنزندان بودن، بنآورده

مین أینز ن کاری پندرآمد و تزمان شامل دردستضمن اینکه ه  ؛درست و مداوم آنان است

 . تاسماای زنزندان نیی 

امنوزه مفهوم مادری با مفهوم مادری در زمان یذش ه زن  کنده اسۀت. زنۀان در یذشۀ ه 

 شۀغلی و اج ماعی مسئوایت دایلبه آنان اند.طور کامل نقش مادری داش هبعد از مادرشدن به

 زنزنۀدان بۀه رسۀیدیی و نگهۀداری بنای یبیش ن زمان وکم ن  ذهنی دغدغ  و ، مشغلهکم ن

 ن، وابس گی به ترنب  اطنازیۀان، یشهای خاصی نظین داش ن زنزندان بویژییین بنابنا داش ند؛

امکانات کم ن و زعاایت زیییکی بیش ن، تساهل بیش ن در تنبیت زنزندان، محبت، داسۀوزی و 

بودن و آیۀاهی کم ۀن توجه بیش ن به زنزندان، صبن و تحمل بیشۀ ن، خیلۀی جۀدی و مسۀ بد

زمان کم ن بنای رسیدیی و نگهداری از زنزندان، داش ن زنزنۀد نی اما در شنای  کنو ،داش ند

بودن، امکانۀات بیشۀ ن، روزدیگۀنان و بۀه نبودن به ترنبۀ ، م کیکم ن ، صبن و یوصل کم ن

 ن، شۀیینی بیش ن در تنبیت زنزندان، تحصیلات و آیۀاهی بیبودن، سختخودخواه و زندینا

 ،جۀاهرزعۀت) اسۀتهۀای مۀادر امۀنوزی از ویژیی ،منۀدیهمسئوایت بیش ن، مشغله و دغدغ

۶033). 

مادران یذش ه امکانات رزاهی بیش نی دارند و نیۀازی نیسۀت  در مقایسه بامادران امنوز 

های دایل تحصیلات و آیاهی بیش ن ییینۀهاما به ،به اندازۀ زنان قدی  از جسمشان کار بکشند

کننۀد کۀه بایۀد همۀ  درن یره مثل یذش ه زکۀن نمی ؛رو دارندشان پیش بیش نی بنای زندیی

ها و داری و زنزندآوری خلاصه شود؛ بلکه مع قدند باید به تعاای اس عدادشان در خانهزندیی

دایل یر  بسۀیار بیشۀ ن مشۀکلات ضمن اینکه به ؛های درونی خود نیی اهمیت دهندتوانایی

پای مندان بنای تأمین معاش زندیی تلۀاش کننۀد و دیگۀن بهااق صادی و اج ماعی ناینییند پ

. اش کنۀددار نباشند که ب واند تمام طول روز خود را صنف رسیدیی به خانوادهتنها زن خانه

های اج ماعی و نیاز به خۀود شۀکوزایی زنۀان در عنصۀه یکی از پاسخگویان درباره زعاایت

 یوید:عمومی چنین می
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خیلۀی  .دیدندچیی را در زضای خانه و مادری میازنادی بودند که همه وااًمادران ما معم»
چییی جۀدای از درواقع هیچ .کندندوق  زنزندانشون می وصبور بودند و همه زندییشون ر

ینز ند و مشکلی ه  پیش از مادرانشون زنزندپنوری را یاد می .زنزندان بناشون معنا نداشت
دیگه مادران ما زعاایت اج ماعی و پیشنزت شۀغلی  .می زن  کندهن کآاما اا ،آمد بناشوننمی

چۀون  ؛داری کۀننتونند زقۀ  تۀوی خونۀه باشۀن و بچۀهدیگه خیلی نمی .ه  بناشون مهمه
« ه.کنشون نمیتنهایی راضیدیگه مادری به وهای شکوزایی دیگه بناشون تعنی  شدهزنصت
 (11رسان شماره ) اطلاع

شدن تفکیک وظای  و منز میان نقش زنان و مۀندان رنگک رسانان به بنخی اطلاع

 :انداشاره کندهثین شنای  اق صادی أتتحت

تونه مصۀدا  ن خیلی نمیآاا ،دونید دیگه تفکیک نقش پدر و مادر که در یذش ه بودمی»
بایۀد درآمۀد . ن شنای  طوری شده که باید یضور اج ماعی داش ه باشیآچون اا ؛داش ه باشه

شۀاید در اب ۀدا انگیۀیه اشۀ غال یۀک زن  .بچنخونی وت رااش ه باشی تا ب ونی زندییماای د
 اصۀلاً .بندیبنمبنای اون می ودیگه سبد خانواده ر ،آیی سنکاراما وق ی می ،درآمد ماای نباشه

رسان شماره اطلاع« ) ؟وقت خونه باشهچنا باید تمام ،یک زنی که تحصیلات و تخصص داره
1) 

بیش هس ند و  روهای زیادی روبهبا چااشز بنای تنبیت زنزندان خود مادران امنو

کنند و اسۀ فاده از ترنبیۀات یذشۀ گان را کم ۀن چیی به اطلاعات روز تکیه میاز همه

سۀینه از بههای تنبی ی خود را سینهدانند. در مقام مقایسه، مادران یذش ه روشمفید می

اما مادران امنوز با اسۀ فاده از منۀابع اطلاعۀاتی  ،آموخ ندمادران و مادربیریان خود می

ییینند کۀه در آن مۀادران را بۀه دوسۀ ی های تنبی ی را بنای زنزندان خود بنمیروش

بسۀا دایل تعدد زنزندان چهکه در یذش ه بهدریاای؛ دهدبیش ن با زنزند سو  میهنچه
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از ۀاد و وااۀدین ارتبۀاط بۀیرگ خۀانواده می تن بن یندن زنزندتنبیت زنزندان کوچک

 کندند.چندان نیدیکی با زنزندان خود بنقنار نمی

 شۀدههۀای اشۀارهیکی دیگن از ویژیی ،روزبودن دانش و اطلاعات اج ماعی روزبه

 :بنای مادر خوب از نگاه پاسخگویان است

بیینۀد و امکۀان مقایسۀه یهای زیۀادی مامنوزه زنزندان با وجود این ننت و ماهواره چیی»
 ،تنهوای آنچه مه  ،موقع آماده باشهیک مادر امنوزی شاید مهمه که غذاش به .بیش نی دارند
 زاصۀله ها را بلد باشه و بدونه که ب ونه مادری همۀناه باشۀه واینکه خیلی چیی ؛بنوز بودنشه
رسان شماره )اطلاع «.هشچیی روز به روز عوض مین همهآاا. هاش نداش ه باشهزیادی با بچه

1) 

از  کنۀونی نظن عاطفی و ایساسۀی، مۀادران از ،دهدهای این پژوهش نشان مییاز ه

ورزنۀد و از اند؛ یعنی این مادران نیی به زنزنۀدان خۀود عشۀق میجنس مادران یذش ه

های دیگنی ماننۀد ویژیی .یذارندها مایه میتمام وجود خود بنای رشد و سعادت آن

بودن، تعادل بنقنارکۀندن بۀین خانواده  یکی از ارکان ماایبه نین دوست زنزند بودن، 

های خۀود نیۀی توجۀه زنزند، کار، همسن و خود، مادری که به شکوزاکندن توانمنۀدی

عنۀوان بۀه ،مسۀائل جامعۀه دربۀارۀآیۀاهی بیشۀ ن  و تن، تنبیت زنزندان مسۀ قلکندمی

 آن بناسۀاس کۀه اج ماعی تصور شده است. بنخلاف تنین ویژیی مادر خوب یادمه 

 ایفای بنای ذاتی و درونی زنی توانایی هن و است زن یک طبیعی وظیفه کندن مادری

در  هنچنۀد مۀادری که نقۀش بودند مع قد شدهمطااعه زنان بیش ن ،دارد مادری وظای 

 .اسۀت و آمۀوزش آمادیی، آیۀاهی مس لیم و پیچیده زنایندی، دارد وجود زن طبیعت

بودن بنای مادری کازی اسۀت و همۀه آنچۀه بۀنای اند که زندریقیقت زنان قانع شده

واۀی ترنبۀه واقعۀی  ،شۀان نهف ۀه اسۀتدر طبیعۀت زنانه ،مادربودن نیاز دارند بداننۀد
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شۀان را انۀد و ترنبۀه مادریرا زناتن از تصور تۀوان و دانۀش خۀود دریاز ه ۶شدنمادر

انۀد کۀه ایساسۀات خبنی از واقعیۀت ایۀن نقۀش توصۀی  کندهشکلی تصادزی و بی

 م عارضی را درونشان بنانگیخ ه است.

رو بودنۀد یۀا هۀایی روبۀهدیدم که با چه چااشمن همیشه مادران دور و بن خودم را می»
 .چیی تغیین کۀندها وای وق ی خودم مادر شدم به نظنم هم،اینکه ی ی اذت بندنشون از بچه ر

تۀازه زهمیۀدم  .رو شدم که تا قبل از اون ی ی بهشون زکن نکنده بودمایی روبههمن با چااش
خصوص بنای من که یک زن شۀاغل بۀودم و هب ؛ینز  ها را یاد میکه باید از قبل خیلی چیی

داری را وظیفۀه مۀن های زنهنگی جامعه ه  بچهکند و ساخ اراداره ه  یمایت خاصی نمی
 ( ۱رسان شماره )اطلاع «.آمادیی اازم را نداش   کن ن زکن میآاا .دونستمی

 شدنمادری و احساس کامل  .3. 4

شود که به کارکند زایۀش خۀود هویت پیوندخورده زنان به بدنشان زمانی کامل می

پیۀدا بۀاروری معنۀا  کدر باور زنی که پیوند بیواوژی .ایمان آورند و از آن تبعیت کنند

شۀود و از زایۀش اش تکمیل میبا به بار نشس ن وظیفههس ه اصل هوی ش نیی  ،کندمی

در  شۀدهبنرسیااب ۀه ایۀن بۀاور در میۀان زنۀان  ؛کنۀدنیی ایساس غنور و تکامل مۀی

 تن است. پنرنگ یش ن،های سنی بینوه

تۀن نۀوعی مهنبۀانکنی و بهایساسات دیگنان را خیلی به ن درك می ،شیوق ی مادر می»

 (1رسان شماره )اطلاع« .خودش یعنی تکامل زنداین  ؛شیمی

یعنی یۀک زن  ؛شهتکامل رویی و روانی یک زن محسوب می یمادرشدن یکی از اجیا»
بۀن  ،دیگه دیگنی که زنزندش اسۀت و شهاز اون زندیت خودش دور می ،شهوق ی مادر می

ایثۀارینی را یۀاد  و شهآدم به احاظ شخصی ی عوض می کنه. واقعاًخودش ارجحیت پیدا می

                                                            
ایراد ارتباط  ،نگهداری راس ایترنبه مادری: جنس زن در زنایند بارداری و به دنیا آمدن زنزند خود و همچنین در . ۶

 یویند. «یترنبه مادر»اندوزد که این زنایند کسب ترنبه را  می هنورش زنزند ترنبعاطفی و ایساس مادری و پ
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رسان )اطلاع «.شهبه نظنم جیئی از زنایند رشد شخصیت یک زن محسوب می یینه. اصلاًمی
 ( ۶1شماره 

 جدیدی ابعاد کنندپس از مادرشدن، ایساس می کنندیان بیان کندند کههمچنین مشارکت

، م عهۀدتن، صبورتن به صفاتی چون تکامل به ابعاد این بیان در. است شده اضازه هوی شان به

 .کندند اشاره شدنزداکارتن و تنپذینتن، مهنبانمسئوایت

 بارداری و بیگانگی مردان هتجرب .4. 4

 دارد. مۀناهه بۀه م عارضۀی یۀاه و م فۀاوت ایساسات که است ای طواانیدوره بارداری

 بۀا همۀناه وانۀدتمۀی کۀه است ناشناخ ه یالدرعین و آشنا موجودی ان ظار با همناه بارداری

 از جنین، تۀنس سلامت دغدغه باشد. بسیاریهای داشوره و شادی، تنس، اضطناب ایساس

 از سۀق ، تۀنس از اواین بارداری، تنس در خصوصهب ناآشنا ترنبه عنوانبه بارداری زنایند

 محسۀوب بۀاردار زنان تمام هایهدغدغ ،زایمان از تنس ی ی و کودك نقص یا ماندییعقب

 کۀاری یۀا مرموعۀه واکنش از ها، تنستنس این بن علاوه شاغل باردار زنان در اما ،دشومی

رواب  بۀا  و کاری محی  با توجه به که دارد وجود نیی سازمانی و شغلی جایگاه دادنازدست

 .دارد ضع  و شدت واید سایؤر و مرموعه همکاران

 مۀندان .هسۀ ند مند مدینان اکثن نآاا و همه قبلاً و کنی می کار مندانه سازمان یک در ما»
 و ندارنۀد بۀاردار زن های یۀکنیاز از درس ی شناخت مناسب آموزش نبود و ناآیاهی ایلدبه

 تشۀدید موجۀب خودشۀون همسۀنان ی ۀیو  های زناننیاز ناآیاهانه ینز ننادیده با معموااً
 (03رسان شماره ع)اطلا «.شوندمی آنان در ناخوشایند ایساسات و اضطناب، نگنانی

 بۀا زیۀادی ارتبۀاط زنزند تواد از پس و یاملگی طی در هیرانی تغیینات دریازت 

 زنۀانزمینۀ   در .کنۀدمۀی دریازت اطنازیانش و همسن از زن که دارد کمکی و یمایت

 یسۀابه بۀ هابنانگیخ ن هیران یا کن نل عامل تنینمه  عنوانهب همسن اینچه شاغل

 خصۀوصهب ؛است بنخوردار زیادی اهمیت از نیی همکاران و کار محل آرامش، آیدمی
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نبۀودن مطمئن ،بارداری از شنم چون داایلی به زنان معموااً که بارداری های اولماه در

 در سۀعی سۀاؤر و همکۀاران منفۀی واکۀنش از سلامت جنین و ادامه بارداری یا تنس

 اینکۀه یۀا شۀودمۀی وارد زنۀان به زیادیهای زشار معموااً ،دارند قضیه این کندنپنهان

و مشۀکلات  منفۀی هۀایهیرۀان معمواۀاً اسۀ نایت داش نن و کار زیاد ساعات دایلبه

 بارداری شنای  سخ ی بن هموارهشونده مصایبه زنان .استبیش ن  زنان این پیشکی در

 و ندداش  کیدأت سازمان در غینرسمی و های رسمییمایت نداش ن و مندانه محی  در

 رئیس و مدینیت تعامل اینکه مه  نک ه. بیان کندند بارهاین  در زناوانی منفی خاطنات

 کۀه سۀاییؤر معمواۀاًاسۀت.  دوران ایۀن در زنۀان بۀنای مهمۀی بسیار عامل ،مرموعه

 را تۀنیآرام شۀنای  ،انۀدکنده دركبیشۀ ن  بارداری دوران در را مادر آرامش ضنورت

 . اندکنده زناه  زنان بنای

دادنۀد و ایۀن عوامۀل ها اداره را بعد از مدتی در جنیۀان بۀارداری قۀنار میخان  معموااً»
 ؛کنی یاملگی یک مقواه غینعادی در محۀی  مندانۀه اسۀتیکی اینکه زکن می :مخ لفی داره

در  .یۀندهاین بۀه زنهنۀگ جامعۀه بنمی ؛بنابناین به نه که همکار مند م وجه این مسئله نشه
کنن تۀا اباسشۀون را تنۀگ مۀی ،شۀنها در خارز وق ی بۀاردار میدم که خان خوانجایی می

مۀا بۀنعکس هۀی  ، امۀاکننۀدبنآمدیی شکمشون بیش ن معلوم بشه و به بارداریش از خۀار می
کندی . یا اینکه این رئیس  بفهمۀه ممکنۀه کم ۀن روی مۀن مان وهامون را یشاد و یشادتن می

باش  که باید ارزیابی بش  یا تنزیع بگینم یا من ظن پسۀ ی  یساب کنه و ممکنه من در مقطعی
 ( 11رسان شماره ع)اطلا «.پس به نه این مقواه مخفی بماند ؛ش با

عۀداا ی سۀازمانی در ارزیۀابی عملکۀند بۀانوان در ترنبۀه بیرسانان بارها به اطلاع

 یوید:. یکی از آنان چنین میانداشاره کندهشنای  خاص بارداری 
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 دنیۀا اسفند به قناره اتبچه کنید زکن شما .کندنمی توجهی بچه بهها زمان آن اداره وای»
 سۀال و ینز ۀیمی c ۶ام یۀاز بایۀد باردار بودی چون وای ،سنکار آمدی تا اسفند ه  و بیاید

 c باید دارد کوچک بچه چون ؛بعد دوسال تا باز وای ،سنکار رودمی بعد ماهدو  طنف بعدش
 داش ی  را آدمی ما و دادندمی cام یاز  ،داره بارداری قصد طنف دانس ندمی این ی ی و بگیند

 زمۀانی بود و نشده بارداریش م وجه کسی ،بود چادری چون بعد و بود بس ه را تناز ماای که
 درواقۀع. دادند c ام یاز بهشاین،  وجود با ؛بودند کنده تعرب همه زایمان بنای بود رز ه که

 (۶۱رسان شماره )اطلاع« ...و یانگار باردار
 چنۀین خۀود دوم بۀارداری بارۀدر است، جوانخانمی  که هاشوندهمصایبه از دیگن یکی

 :یویدمی

 را مسئله این زود خواس  نمی دوم بارداری در ،بود سخت خیلی اوا  بارداری چون من»
 مهد به ه  را دخ نم باید نزیط از .شدمی بد خیلی یاا ها صبح ،های اولماه در. کن  عنوان

ها سۀاعتنی  همین. اداره رسیدممی خینأت ساعتنی  ها باروز بعضی که شدمی این .بندممی
 تۀوی بۀد خۀاطنه یک عنوانبه .شد درزام پنونده در و کندن رد غیبت بنام و کندن جمع را

 ( 03شماره رسان اطلاع) «.شوممی نارایت وجود تمام با یادم یادم وقت هن که شد ثبت ذهن 

جامعه میلی به یف مۀان و  .ای سنبس ه و شنمگینانه استدر زنهنگ اینانی بارداری ترنبه

یف ن آشکارکندن این ترنبه زنانه ندارد. شاید پیشکان تنها ینوهی هس ند که منجعیت سخن

از طنیق دانش خود به دست دایل اق داری که ها بهاز بارداری را در عنصه عمومی دارند. آن

های آن را تعیۀین ها و نبایدهای یونایون از بارداری بگویند و بایدتوانند از راهمی ،آورندمی

رسد و در همان یۀوزه خصوصۀی کنند. ترنبه زنان از بارداری هنیی به یف مان عمومی نمی

ای از زنۀان هسۀ ند کۀه درك یست. شبکهای زندی ناما بارداری در این یوزه ترنبه ،ماندمی

                                                            
باشد که هن دو بخش ام یاز ازاا  به معنای  داری دو بخش ریاای و شغلی میام یاز ارزیابی ساایانه کارکنان صنعت نفت. ۶

مدینیت واید یا مرموعه داده شده و باشد که این ام یازات توس   عاای ب م وس  و سی ضعی  و دی خیلی ضعی  می

   باشد. علاوه بن تاثینات ماای دررتبه شغلی و ارتقاء ازناد موثن می
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زهمند. زنان دیگن با زنان باردار های این دوره را خوب میای از ه  دارند و نیازم قابل زنانه

تنی این دوران را پشت سن بگذارند. شبکه زنۀان کنند تا در شنای  آراماند و کمک میهمدل

شۀبکه اج مۀاعی  نبۀودکنۀد. در زناه  می یو درباره ترنبه مش نك را بنایشانوزنصت یفت

این شبکه بانکی از اطلاعات و ترنبیات م نوع زنانی است که در اخ یار مادران  ،یامی مادران

هۀا و جیئیۀات یۀو از اایۀهوهۀا بۀا مقایسۀه و یفۀتییۀند. آنتن قنار میترنبهتن و بیجوان

اعضای ایۀن  دهند. همدای خواهنانهمی تنی از مادر و مادری به دستشان درك عمیقترنبه

یسی که بینون از ایۀن  ؛کندشبکه و اذت مشارکت در ترنبه زنانه زنان را به ه  نیدیک می

شبکه وجود ندارد. مه  نیسۀت کرۀا، اتۀا  ان ظۀار مطۀب پیشۀک بۀین دو زنۀی کۀه هنیۀی 

ای دو دوسۀت قۀدیمی یۀا دو ههای زنانه در مکاامهشناسند، ص  نانوایی، مسرد، دورهنمی

 تبادل ترنبه است.و یو ودر هن جایی این شبکه سیال در یال یفت . بهنیالهمکار

 مان تقنیباًن ه  بچهآاا .های دیگه ه  زمان باردار بودی من با دو تا از همکاران در واید»
انگار همیشه یه  .دی کناز ترنبیات ه  اس فاده میو زدی  ه  ینف می اند. همیشه باسنه 

بخشۀه جی مبایث اداره داش ی  که بنایمان جذاب بود. خیلۀی اۀذتهموضوع بحث مش نك ب
کنی ترنبیات مش نك زیادی دارین و با ه  از کنی که یس میکسی صحبت می زمانی که با

له عریبی کنی یه مسئوق ی زکن می؛ شدبنین. از نظن رویی خیلی کمک میموضوع اذت می
 ،کنۀیاش با زند دیگۀنی صۀحبت میاما وق ی درباره ،اتفا  از اده و زق  تو دریینش هس ی

همه ایۀن مسۀائل را  ؛ بلکهکنه نه من یا بچه من عریب نیس ی بینی او ه  دریینه زکن میمی
 (11 شمارهرسان اطلاع) «شه.تن میشه و خیاات رایتیه ک  بار ایساسیش ک  می ،دارند

زنانۀه اسۀت. زنۀان  ههای این شۀبکهمدای، داداری و امیدبخشیدن به یکدیگن از ویژیی

کۀه بۀا آن مواجۀه یذارند به اش ناك میهایی را های یل مسائل و دشواریسخاوتمندانه راه

د شدن ترنبه منحصۀن بۀه زۀنکند تا به نیازشان به شنیدهها کمک میاند. این شبکه به آنبوده

هۀا زنصۀت هۀا بۀه آنیووپاسخ دهند. اعضای این شبکه به نین شنوندیان هس ند. این یفت
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دهد که درکش بۀنای هنکسۀی آسۀان یین میای عریب و همهشدن و شنیدن از ترنبهشنیده

 نیست. 

 .های من را داشتدردو  های من را داشتویار ؛دوس ی داش   که شنایطش مثل من بود»
او ه  مثل من خیلی نگنان سلام ی بچه مثل  .دادمزدم و امیدواریش میاو زنگ میهمیشه به 

« زهمیۀدم.هایش را میپذین به دنیا نیاید. با تمام وجود نگنانیوزنش بود که ضعی  و آسیب
 ( ۶رسان شماره )اطلاع

 جدایی از فرزند و حضور مجدد در سازمان هتجرب .5. 4

ام وظای  مادری در یف مان عمۀومی جامعۀه ایۀنان امۀن ارزشۀمندی هویت مادری و انر

ینز ن اما ترنبیات عینی و روایات زنان در سطوح مخ ل  نشان از نادیده ،شودمحسوب می

زق  مۀادربودن و  یانشوند. بنای بیش ن مصایبهداردارزش آن درعمل در بین ازناد و جامعه 

ازنادی هس ند که هویۀت اج مۀاعی  هاآنرسد. ن نمیها کازی به نظزق  در خانه بودن با بچه

را امۀنی  بۀودن تمام وقۀت در خانۀهاند، خارز از چارچوب خانواده بنای خود تعنی  کنده

شدت بنایشۀان دانند و داش ن کار بینون از خانه در کنار مادربودن بهخوشایند و شایس ه نمی

ه کار و سازمان زنصت دوباره بازیشت بۀه دنیۀا و بازیشت ب ،شود. درواقعتلقی میباارزش 

کند. بازیشت به کۀار ینیییۀاهی از جهان بینون از خانه و اس قلال دوباره بنایشان زناه  می

آور ترنبه مادری و زنص ی بۀنای بۀودن خۀود های انیوابخشی و کسااتها و جنبهمسئوایت

 کند.قدیمی زناه  می

چنۀین  اسۀت،سال با دو زنزند کوچک  03ان  در رده سنی که خ ۱شونده شماره مصایبه

 یوید:می

یکنواخ یش  وای چون اون کساات و ،خیلی دوس ش دارم .بنممن از مادر بودن اذت می»
وق ی سنکار آمدم درس ه که به  زشار  .ام خیلی خوب نبودروییه ،کندمن را خیلی اذیت می

خوابید و من ه  بیدار بۀودم بود و شب خوب نمی به خصوص وق ی دخ نم کوچک ؛آمدمی
ام درمرموع روییۀه ،اما وق ی سنکار بنیش   ،شدآمدم اداره منتب بیمار میو صبح باید می
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دوست دارم سنکار  ها یف   که واقعاًبار. رسیدمها میبه ن شد و با اش یا  بیش نی به کار بچه
 (۱شماره رسان اطلاع) «باش .

داش ن ایساسات م ناقض از دیگن مسائلی است که زنان بعد از مادرشدن و بنیشۀت بۀه 

هۀای بسۀیاری نگنانی ،شۀونداغلب از اینکه زنزند کوچک خود جۀدا می .کنندکار ترنبه می

های نخست جدایی از از ترنبه روز .کننددارند و ایساس غ  و نارای ی زیادی را ترنبه می

کنند و از طنزی یس اس قلال و بازیشت تنین ترنبیات خود یاد میوان تلخعنزنزند خود به

 انند.دناپذین میای را اج ناببه کار و هویت ینزه

و  ذاشۀ ی روزه را میچهۀلروز بۀود بایۀد بچۀه  03چون اون زمان منخصی زایمان مۀا »
ماه بنسون   چهار صی  را بهتمنا و مشکل تونس   منخو من با هیار خواهش . آمدی ادارهمی

ی بهش زننی و گماهاز سه رناچابه ،خوردام زق  شین من را میاما چون بچه ،و بعد بیام اداره
شد و مربور بودم مقنعۀه بلنۀد هام پنشین میآمدم اداره سینهوق ی می. ینینه بادام و... دادی 

بعۀدش یۀک ظۀنف . کۀندمبۀه ینیۀه میشنوع  ،شداوایل هن بار که مان وم خیس می .بپوش 
کیسۀه سۀیاه در یخچۀال اداره  دوشیدم و در ظنزی بارز   دس شویی شینم را میوردم و میآ

دادند و به ما ه  یاد داده ها انرام میها خیلی از خان این کاری بود که اون وقت .یذاش  می
 ( ۶۱شماره رسان طلاعا« ).ها این کار را بکنیدن زکن نکن  شماآوای اا ،بودند
بعد از بازیشت به کار با تغییناتی ازقبیل تغیین مکۀان وایۀد،  شوندیانمصایبهای از هعد

اند که سبب تلاش های سازمانی مواجه شدهتغیین مدینیت واید، تغیین جایگاه ازناد و سمت

 ها بنای یفظ جایگاه شغلی خود شده است:مضاع  آن

اصلاح ساخ ار انرام داده بودنۀد  .چیی عوض شده بودهمه ، وق ی که از منخصی بنیش »
وای بعۀد  ،یه ک  سخت بود. سمت باقی مونده بودمدون و سمت من یذف شده بود و من ب

یه سمت  ،زنی و با توجه به شناخ ی که ازم داش ناز مدت کوتاه یکی دوماهه تونس   با رای
 (3شماره رسان اطلاع) «.ای به  بدندیگه
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سۀا بۀا زنۀان بعۀد از بازیشۀت از ؤنحوه بنخورد همکاران و ر، ز موارد بسیار مه یکی ا

ازناد به همکاری و همناهی مرموعه با مادران  یهامصایبه بیش ن منخصی زایمان است. در

های غینرسۀمی در بۀین ها و همناهیرسد این همکاریجوان اشاره شده است که به نظن می

داش ن نبودن زمان منخصی زایمان و بیش ن بوده است. ک به بااا، ل سا 05همکاران رده سنی 

چنۀین موجۀب بۀودن زنۀان در آن دوران در اقلیۀت و ساعات شۀیندهی یۀا محۀدودبودن آن

 شده است.  بنخوردی

هۀا یمایت .شۀدهای زیۀادی از همکۀاران زن مین یمایتآها بنخلاف ااببین اون وقت»
نهایۀت  ،آمۀداز منخصی زایمۀان میایه یه خانمی  .بان و کلامزق  در قااب زنهو عملی بود 

دادند خان  تا ظهن زق  اداره ها اجازه میسای خیلی از وایدؤر. کندندهمکاری را باهاش می
دادنۀد اجۀازه می خودت بیۀار اداره یۀا اصۀلاً یف ن زنزند را باها میخیلی .بعدش بنه و باشه

رسۀان اطلۀاع) «زنس ادن خونۀه کۀه انرۀام بۀدی و...اشین بنات میم بمونی خونه و کار را با
 (۶3شماره 

کۀه سۀازمان بۀنای نقۀش مۀادری ایشۀان در  در این تحقیق مع قدنۀد رسانان اطلاعغااب 

خانواده ارزش و ای نامی قائل نیست و در سازمان نگۀاه یمۀای ی از مۀادران شۀاغل وجۀود 

ها و عدیل دو نقش خانوادیی و شغلی ایشان سیاستدر تسهیل و ت که سازمانطوری؛ بهندارد

عنوان نینوی کار زۀار  از بهرا و زنان است اتخاذ کنده را رنگی های ناچیی و بسیار ک بننامه

که بنای آقایۀان چنۀین نیسۀت و در بننامۀه رسۀمی و دریاای ؛ییندها در نظن میدیگن نقش

قااب یق  دره  شود و یت شناخ ه مینقش پدری خانواده در سازمان به رسمه  غینرسمی 

کاری بیش ن، تقۀدم در زوت، اضازهاز  گی پس سمندی، بیمه ازناد خانواده، یقو  بازنشعائله

 .شوندمییمایت از سوی سازمان اس فاده از خدمات رزاهی و... 

طۀنف در اداره نقۀش  از آن .دهۀی انرۀام مۀی طور کامۀلبهمسئوایت مادری را در خانه »

میگن زن هس ی و مسۀئوایت مۀاای  .کنهخب این زشار زیادی وارد می .بینندما را نمیمادری 
... آقایۀان را و توی شایس گی ماای ،توی تنزیعات ،کاریبنابناین تو اضازه ؛در خانواده نداری
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عنۀوان به من به. وای توقع دارند تا آخن وقت بمونی و کار انرام بدی ،دنبهت ارجحیت می
زقۀ  بۀنای نیۀاز  کۀه زۀندی ه؛شۀان که زق  مسئوایت اداره را داره نگاه مۀییک همکار جو

  (5شماره رسان اطلاع« ).کنهش کار میاشخصی
هۀا و بۀا آنکۀنده بسیاری از زنان شاغل از محی  کارشان بن امۀور زنزندانشۀان نظۀارت 

ری مثۀل امۀو ؛ییۀندقوت شۀکل می اخصوص در سنین مدرسه این امن ببه ؛کنندهمناهی می

یو درباره مسائل مخ ل ، رسیدیی به امۀور تحصۀیلی وصحبت و یفتبیدارکندن زنزندان، 

کن ۀنل وآمد کودك تا مدرسۀه یۀا کلۀاس، هماهنگی رزتها، مثل کن نل تکاای ، منور درس

 وآمد زنزند و.... از طنیق تلفن ثابت یا همناه. رزت

ات را بگ ؟ چون ک هید ؟یمشقت را نوش  ؟یشد داریب ؟یدیهس  . خواب یمن مادر تلفن»
 یبۀنا را یادیۀهای زساعت .شدمدر اداره باش  و مربور می یادیهای زمربور بودم ساعت

بۀه  یف نۀدرا مۀی شۀانیهاک ۀهی. تۀا کلۀاس اول و دوم کۀه خودشۀان دیوقت بذار دیبچه با
مۀدام از طنیۀق تلفۀن  و تۀن شۀدندبیرگ یفۀظ بودنۀد. اچون آن موقع ک ابشان ر ؛خودشان

تنین بخش از مکاامات من بۀا زنزنۀدان  از طنیۀق شاید مه . کندمهاشون را دنبال میبننامه
سمت رنگ شده و رزت بهها ک مادر یضوری ماشد. نقش  یمحبت ه  تلفنی ی  ؛تلفن بود
را ناهۀارت  !مۀادر جۀان !عشۀق  !شده اسۀت. یلۀ  یامکی. پستیتلفن ه  ن گنین دآتلفن. اا
 (۶۱شماره رسان اطلاع) «ر.از راه دوهای مادر  یما شد یعنی ؟یخورد

تعامل و جلب یمایت همکاران و سنپنس ان از دیگن راهبندهای مه  کاهش بار مضاع  

ااب ه این نک ۀه در بۀین زنۀانی در  ؛آیدهای جنسی ی و ینزه ای در بین زنان به شمار مینقش

از ترنبیۀات خۀود در زمۀان  هۀا. آنمشۀاهده شۀده اسۀت بیشۀ ن ،سال بۀه بااۀا 05رده سنی 

 زنزندآوری و تنبیت زنزندان در کنار خود و درمحل کار زیاد صحبت کنده اند.

 .های غینرسمی از زنان دارای زنزند خندسال خیلی بیشۀ ن بۀوددر زمان یذش ه یمایت»
را از زمۀان  هاشۀونردیۀ  مۀن بچۀههای هۀ خیلی از خان  .یمایت عاطفی خیلی زیاد بود

 وهۀامون ربعد ه  با پیگیۀنی مهۀدکودك ایرۀاد شۀد و بچۀه .آوردندنوزادی باخودشون می
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وردی  کنارمون تا وق ی که بخوای  آها را میبعد از ساعات اداری ه  بچه. ذاش ی جا مینیهم
 «.کندنۀدهمه باهات همدردی میو شد کسی نارایت نمیو جا از اده بود  .هابنی  خونه این

 (11رسان شماره )اطلاع

 چالش فرزند دوم .6. 4

 و اواین زنزند خۀود را یاصۀل ان خۀاب خۀود داش ند،همه زنانی که در مصایبه شنکت 

شدن در درجه اول و بعۀد از آن زشۀار  ناشی از تمایل شخصی به مادرشدن و صایب زنزند

هنرۀاری کۀه  ؛دانشۀدن یۀک زن بۀا مۀادری دانسۀ ههنراری یا باور خود و جامعه به کامۀل

شود و یک زن با مادری کامل می. اینکه داندقطعی می یمادرشدن بنای زنان در جامعه را امن

از دیۀد  ،اسۀت هقطعۀی و در طبیعۀت جسۀمی او نهادینۀه شۀد یمادرشدن بنای یک زن امن

 .تغییناتی شده استش رسانان دس خواطلاع

کندی  و بچه دار نشوی  زکن نمینکه بچهبه ای اصلاً ،اون زمان که ما در اوز جوانی بودی »
ایۀه کسۀی  .شۀدی دار میبعد از دو سۀال بچۀه بعد از ازدواز نهای اً .جیئی از زندییمون بود

مۀا  .کندندجوری بهش نگاه میهمه یک ،خواممن بچه دوست ندارم یا بچه نمی که یفتمی
عنوان یک اس اندارد معنزی شده ااب ه تعداد دو بچه بنامون به ؛کندی در اصل قضیه شک نمی

وردی منتۀب آبعد از اینکه اواۀی را مۀیکندی  دیگه بیش ن از این زیاده. بود و ما ه  زکن می
دار شۀدن اون ن دیگه بچۀهآمیاری؟ وای اارو پنسیدن دومی را کی میاری؟ یا دومی ازت می
رسۀه شۀن. بۀه نظۀن میمیدار نها بنا به داایل مخ ل  خودشون بچۀهنداره. خیلی وقطعیت ر

 (11 هرسان شمار) اطلاع «.آوری در جامعه دچار تغییناتی شده استزنزند

بودن مسین زنۀدیی یۀک به مشخص است،سال  50که خانمی رسانان اطلاعیکی از 

های یذش ه و پذینش همگی دخ نان و زنۀان اشۀاره زن در زمان باروری خود در سال

 کند:می

رزوی موزقیۀت آ یا اینکه شما شاغل باشی یا نه ،من در سنین بارداری بودم اون زمان که»
دارشۀدن را های مۀن بچهنسۀلیاج ماعی داش ه باشی یا نه، خیلی مه  نبود. مۀن و همۀه ه 
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خۀوام بعۀد از ازدواز دوست داش ی  و کم ن کسی بود که بگه من بچه دوست ندارم یۀا نمی
  ( ۶۶سان شماره راطلاع« ) .شی بدار زود بچه

بۀا  زنۀان شۀاغل معمواۀاً .کنۀدها تفاوت معناداری پیۀدا میزنزند دوم ییارهدر زمین  اما 

پنورش زنزند خود و ایراد تعادل بین نقش مادری و شغلی تغییۀن  بارۀهای زیادی درچااش

ایگۀاه زنان بنای داش ن زنزند دوم ملایظاتی چۀون جرو ازاین ؛رو هس ندجایگاه شغلی روبه

سااه شاغل در یکی  51دانند. خان  های سازمانی را نیی در این امن دخیل میسازمانی و زشار

 :ترییی ماای شنکت ملی نفت مع قد اسهای بننامهاز بخش

بیش از کند، دارشدن قبل از اینکه اقدام به بچه ،یک زن شاغل در هن رده شغلی که باشد»
انوادیی خود بایۀد شۀنای  کۀاری و موقعیۀت شۀغلی خۀود را کندن درباره شنای  خملایظه

رسۀان )اطلاع «.دهدثین قنار میأترا تحت دار شدن شنای  سازمانی اوچناکه بچه ؛بنرسی کند
 (۶۶شماره 
از  ،خۀوبی باشۀ  من با آن ذهنی ی که دوست داش   زیاد بچه داش ه باش  و خیلی مۀادر»

 ن مۀن یۀک دخ ۀنأواۀی نشۀد و ااۀ ،ونۀه باشۀدیها دوست داشۀ   ایۀنکندن آنجهت درك
سااه بیش ن ندارم و هنوز بچه دومی را نیاوردم. با اینکه نگۀاه  از اب ۀدا ایۀن بۀوده کۀه هشت

« .اداره ن وانس   این کۀار را بکۀن  خاطن مسئوایت زیادم درهب، بلازاصله یک بچه دیگن بیاورم
 ( ۶0رسان شماره )اطلاع
به کاهش ابعاد خانواده و تعداد زنزنۀدان  ،نیاخ یهاده در سالنهاد خانوا ناتییاز تغ یکی

در خۀانواده  یزنصت زنزندآور-نهیزنزندان و هی گاهینگنش جا نییکه یاصل تغ ینددیبازم

 بیش ن است. بنای داش ن زنزندانِ یو کاهش زشار اج ماع
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 و پیشنهادهاگیری نتیجه. 5

تنین منبع هوی ی به دو مقواه مه  مادری مه  توانژی مادری میایدئواومحور اول بارۀ در

تنین نقۀش مه  دهد،نشان می ن ایج تحقیق .زنان و بازتعنی  معنا و مفهوم مادری اشاره کند

هۀن زوز بعۀد از  ،رودطور طبیعی ان ظار مۀیبه .شده بنای زنان، مادری استجنسی ی تعنی 

بۀنای زنۀان مهۀ  اسۀت و ارزش  مۀادری وااۀدینی بنسۀند. ترنبۀه یذشت ایامی به منیله

منکۀی و محۀور  هاینان، همچنان مادری بۀه منیاۀ . در جامعهدهدازیایش میاج ماعی زنان را 

کلۀی، مۀادری را  یشۀده در تۀوازقزنۀان مصایبه هشود. همۀشناخت زنان م أهل شناخ ه می

 مفهۀوم و نۀامع تغیین ،اما آنچه بیش ن مشهود است ،دانندتنین نقش هن زن در زندیی میمه 

 ظۀاهن اج مۀاع در بیش نی هاینقش در بودنخوب مادر بنای هاآن طلبدمی که است مادری

 نگاهی یعنی است که آلایده مادر شاغل، مادر که بودند مع قد کنندیانمشارکت بیش ن. شوند

 بۀودن آلایۀده و خۀوب مۀادر امنوزه، .است ه  کنار در مادری و اش غال پدیدۀ دو به مثبت

 نیۀی( 1333) ینسۀون طورکههمان. است منتب  کار بازار در مشارکت با انکارناپذینی طوربه

 بۀنعلۀاوه کۀه شودمی شناخ ه آلایده مادر منیا به مادری امنوزه ،داد نشان خود پژوهش در

 خویش اج ماعی و شخصی اس عدادهای تعاای و رشد بنای ه  مادری، و داریخانه وظای 

 علاوه،به. کند آزنینینقش نیی شغلی هایعنصه در خانواده، معاش تأمین به کمک بنای ه  و

 هویۀت و یۀذاردمی تۀأثین شۀدتبۀه هوی شۀان و خۀود از تصور بن شاغل زنان بنای مادری

 . دارد همناه به جدیدی

هۀای مۀدینی ی بۀه ای زنان شاغل در پسۀتهویت ینزه ابعاد ،دهدمی ن ایج تحقیق نشان

نیدیکۀی ترنبیۀات  شۀود.منرۀن میها در خۀانواده ی و ایفای به ن و تقویت نقش آنهمسوی

همسنان در خانواده، مشاوران خوب بنای همسنان، یذران زمان باکیفیت با زنزندان، تنبیۀت 

زنزندان مس قل و خودساخ ه، ازیایش اق دار در خانواده، ازۀیایش درآمۀد خۀانواده، ازۀیایش 

هۀا، هۀای تۀنشاج ماعی خانواده، ازۀیایش تۀوان یۀل و مۀدینیت سنمایه اج ماعی و رواب 
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از زندیی، آمۀادیی بیشۀ ن  بیش نازیایش توان یمای ی مادی و غینمادی از زنزندان، رضایت 

بنای درك و پذینش تغیینات رز اری و اع قۀادی زنزنۀدان، روابۀ  عۀاطفی و صۀمیمانه بۀا 

هۀای و به ن بۀا ازۀناد مخ لۀ  در محۀی ثن ؤیینی، ارتباط مزنزندان، ازیایش قدرت تصمی 

یۀذاری به ۀن در اج ماعی و خانوادیی، ایساس سعادتمندی، بااارز ن کیفیت زندیی، هۀدف

ای بن هوی ی جنسی ی محسوب ثینات مثبت هویت ینزهأاز ت ،ایراد ازق زندیی و... زندیی و

یۀنین هۀاوس و ، (1333) ۶هاسۀدورف و وانۀن هاینظنیههای این تحقیق در د. یاز هنشومی

)  5، کینگ و کینۀگآدامی( و ۶333) 0(، اس ونن و هارتمن۶313) 0(، بنوچارت133۱) 1پارول

 است.شده یید أ( نیی ت۶33۱

زنان با  ههویت پیوندخوردکه توان یفت درمرموع می ،بارداریمحور دوم ترنبه  دربارۀ

ن و غنور داش ه باشند. شدبارداری و زایمان، ایساس کامل هشود از ترنببدنشان موجب می

ابعۀاد جدیۀدی بۀه کۀه کننۀد کنندیان بیان کندند که پس از مادرشدن ایساس مۀیمشارکت

پذینی در هوی شان اضازه شده و زضایلی چون مهنبانی، صبوری، تعهد، زداکاری و مسئوایت

مندان  تن شده است. ازآنراکه به داایل زیییواوژیک، بارداری مخ ص زنان است،ها پنرنگآن

اطلاع هس ند. زنۀان های این دوره بیاین ترنبه بیگانه هس ند و از شادی، سخ ی و نگنانی اب

هۀای رسۀمی و شونده بن سخ ی شنای  بارداری در محی  مندانه و نداشۀ ن یمایتمصایبه

ازقۀت بۀا ویال، یضور در سازمان و همۀدای و مدرعین .غینرسمی در سازمان تأکید داش ند

کۀند تۀا از همۀدای و ها کمۀک میزهمند، به آنهای این دوره را خوب میکه نیاز زنان دیگن

تنی مند شوند و این دوران را در شنای  آراممش نك بهنه هاین ترنب هیو درباروزنصت یفت

 پشت سن بگذارند. 

                                                            
1. Warner & Hausdorf  

2. Greenhaus & Powell  

3. Broschart  

4. Stoner & Hartman  

5. Adams, King & King  
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بۀۀنای بیشۀۀ ن جۀۀدایی از زنزنۀۀد و یضۀۀور مرۀۀدد در سۀۀازمان محۀۀور سۀۀوم ترنبۀۀه 

رسد و بازیشۀت ها کازی به نظن نمیماندن با بچه، زق  مادربودن و در خانهاهشوندهمصایبه

بازیشت به دنیۀا و جهۀان بیۀنون از  هبه کار و سازمان پس از منخصی زایمان، زنصت دوبار

یال، بازیشۀت بۀه کۀار و جۀدایی از درعین .کندبنایشان زناه  میرا خانه و اس قلال دوباره 

یکی از  ازیاید.نارای ی همناه است و مشکلات شیندهی نیی بن آن می زنزند با ایساس غ  و

سۀا بۀا زنۀان بعۀد از بازیشۀت از ؤبنخورد همکۀاران و ر هموارد بسیار مه  و بااهمیت، نحو

ها، ازناد به همکاری و همناهی غینرسمی مرموعۀه مصایبه بیش نمنخصی زایمان است. در 

 بوده است. یش نب به بااا،سال  05سنی  هبین همکاران رداند که در با مادران جوان اشاره کنده

شوندیان بعد از بازیشت به کار با تغییناتی ازقبیل تغیین مکان واید، تغیین ای از مصایبههعد

اند کۀه سۀبب تلۀاش های سۀازمانی مواجۀه شۀدهمدینیت واید، تغیین جایگاه ازناد و سمت

هۀای بۀا چااش ده است. زنان شاغل معمواۀاًها بنای یفظ جایگاه شغلی خود شمضاع  آن

پنورش زنزند خود و ایراد تعادل بین نقۀش مۀادری و شۀغلی تغییۀن جایگۀاه بارۀ زیادی در

رو این زنان بنای داشۀ ن زنزنۀد دوم، ملایظۀاتی چۀون جایگۀاه ازاین ؛رو هس ندشغلی روبه

زنزنۀد هۀا تکانند و تعدادی از آنددخیل می در این امن های سازمانی را نییسازمانی و زشار

 اند.مانده

 ایۀن در کنندیانمشۀارکت نظن ازمحور چهارم بحث به ایساسات مادری اشاره دارد که 

 مۀادر از غین کسهیچ که است زندمنحصنبه هایویژیی با ارجمند ایترنبه مادری پژوهش،

 ازۀۀیایش رویۀۀی، تکامۀۀل نظیۀۀن هۀۀاییویژیی بۀۀا ترنبۀۀه ایۀۀن. کنۀۀد ترنبۀۀه را آن توانۀۀدنمی

 و صۀبن ازۀیایش و ازخودیذشۀ گی بۀودن، دزۀاعبی شۀخص یک م کل  و پذینیمسئوایت

 و سۀخت ام حان یک آرامش، یس زندیی، به امید ازیایش شدید، وابس گی و عشق تحمل،

 نشان ،کندند ارائه مادری از کنندیانمشارکت که تراربی بنابناین است؛ همناه مداوم نگنانی

 اینکۀه ضمن. است محبت و عشق از پن و عاطفی کاملاً یامن آنان بنای مادربودنکه  هددمی

از نظۀن  ااب ۀه اسۀت؛ همۀناه شخصی شان به جدیدی ابعاد شدنازیوده با هاآن بنای مادرشدن
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 بۀاو  اسۀت شۀده تبۀدیل زنۀان توس  ان خاب به زنان بنای اجبار وضعیت از مادری ،بنخی

 را زنزنۀد یۀک داشۀ ن و اندقائل زیادی اهمیت مادرشدن بنای موجود، مشکلات هم  وجود

 معنوی و عاطفی نظن از را زندیمنحصنبه ترنب  زنزند داش ن با چون دانند؛می زندیی اازم 

اشۀ غال و  همچنۀین نیسۀت؛ کندنیمقایسۀه دیگۀن چیۀیهیچ بۀا آن ارزش که داشت خواهند

مواقۀع نقۀش مۀادری و  بسۀیاریو مع قدنۀد ست اها داش ه ثین مثبت بن مادری آنأپیشنزت ت

 مدینیت دنبالبهزندیی خود  مسین در آنان ازیایی داش ه است.و ه بوده راس ا شان ه شغلی

 یمایۀت نبود دایلبه شاغل زنان ،زنایند این در هنچند ؛هس ند زندیی در بچه و کار تنکیب

 و کۀار هۀایتعارض و زنصۀت هایهیینۀه با محورخانواده هایسیاست نبود در و اج ماعی

 د.هس ن روروبه مادری

های زنان در طول زندیی خود نقشباید اشاره کند،  و راهکارهای بهبود هاپیشنهاددربارۀ 

های تعادل کار و خانواده از سوی سازمان بۀنای زنۀان ایراد بننامه .کنندمخ لفی را دنبال می

ن، طنایی سازوکارهای رزاهی و تسهیلاتی بۀنای تسهیلات ویژه بانواکندن شاغل نظین احاظ

زنان دارای زنزند خندسال نظین ایرۀاد مهۀدکودك یۀا مناکۀی آموزشۀی نیدیۀک محۀل کۀار، 

دادن بۀه ای و خۀانوادیی، اهمیۀتهای آموزشی در جهت تعۀادل نقۀش ینزۀهبنییاری دوره

تصۀویب و ابلۀا   قانون یمایت از خانواده، بجایگاه و نقش ییاتی زنان در خانواده، تصوی

هۀای تشۀویقی، اصۀلاح بۀاور و نگۀاه منخصیاعطای مادران شاغل،  های یمای ی ازنامهیینآ

ییۀنی از و بهۀنه همه از راهکارهای بهبود وضعیت مادران شۀاغل ،مدینان ارشد سازمان و...

 است.  توانایی آنان
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