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Introduction
Mothering has always been one of the key roles of women in Iranian society. However in contemporary times,
regarding changing attitudes and increasing social opportunities for women such as education and employment,
motherhood is not only recognized as a definitive role for women, and they can choose alternative options. The
transition to motherhood is a new and unique experience for employed women in the low fertility context. The
fertility transition in Iran over the past few decades has been remarkably tangible. The total fertility rate (TFR) of
seven children in the 1980s decreased to two children in 2000s. Thus, the purpose of this article was to explore the
experiences of transition to motherhood in the context of work-mothering paradox. In this regard, two questions were
raised: (1) what has changed the concept and status of mothering for employed women? And (2) what issues and
problems are employed women faced to combine work and family life?

Material & Methods
The qualitative method was used in this study and the
data were collected through deep interviews with 30
employed mothers aged at 20-40 years old in Tehran
city, the capital of Iran. The average duration of the
interviews was about an hour. Participants were chosen
by snowball sampling procedure. In selecting the
participants, efforts have been made to maximize the
diversity of contributors, such as job categories and
occupations. The average age of the percipients was 32
years old. The minimum work experience for
respondents was 3 years and maximum 19 years, and
participants in the study have an average of 9 years of
work experience. 25 of them were fulltime and 5 of
them part-time employees. Data analyzed using
conventional content analysis method. Here, first, deep
interviews were made in the form of text, and the text
was converted into semantic summaries based on a
meaningful unit (such as paragraph), and then the
initial coding was done, followed by the initial coding
of classification, the main sub-categories were
identified.
Discussion of Results & Conclusions
The findings of the study indicated five sub-categories,
namely, unique sense of mothering; mothering as a
way of social acceptance and the release of infertility
stigma; the meaning and value changes of motherhood
during time; the paradoxical picture of the employed

woman as the ideal mother; and the paradox of work
and mothering. And also, the results revealed that the
meaning and concept of motherhood in the Iranian
society have been changed and redefined according to
the new social conditions and environments.
Motherhood among employed women strongly affects
their imagination and identity and emerge a new
identity for them. The key component of this change is
the encounter of employed women with multiple social
roles. In this process, employed mothers in Iran face a
paradox of work and mothering due to lack of familyfriendly policies. In addition, the results showed the
changing value of children and heightened emotional
and social aspects of having children. In this context,
childlessness is not good and easy option for employed
women, because childbearing is considered as a social
and cultural norms and values. In conclusion, the
transition to motherhood among employed women can
be as a natural or challenging process. Adding maternal
identity to femininity and worker identities, job-related
pressures, and cultural pressures associated with being
a good mother can face many challenges for women
during transition to motherhood. In contrast, suitable
social and policy environments with a friendly and
supportive approach to family life, work and life
conditions and family affective support (especially
from the spouse) can play a key role in the natural
transition of motherhood for employed women.
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تعارض کار و مادری :تجربۀ گذار به مادری زنان شاغل در شهر تهران
رسول صادقي ،دانشيار ،گروه جمعيتشناسي ،دانشگاه تهران ،ايران



زهرا شهابي ،كارشناسارشد جمعيتشناسي ،دانشگاه تهران ،ايران
چكيده
مادرشدن هميشه يکي از نقشهاي اصلي و كليدي زنان در جامعۀ ايران بوده است؛ اما در چند دهۀ اخير با توجه به تغييرات نگرشي و افزاايش
گاينه هاي پيشرفت زنان ازجمله تحصيل و اشتغال ،مادرشدن ديگر نقش اصلي و اجباري زنان شناخته نميشود و آنان ميتوانند موقعيزتهزاي
جايگاين را انتخاب كنند .هدف از اين مقاله واكاوي معنا و ارزش مادري و تعارض كار و مزادري بزين زنزان شزاحل تحصزيلکردش دانشزگاهي
است .پژوهش كيفي و دادهها ازطريق مصاحبۀ عميق با  71مادر 41تا  21سالۀ شاحل با تحصيالت دانشگاهي ساكن در شهر تهران گزردآوري و
به شيوش تحليل محتواي متعارف تحليل شده است .نتايج مطالعه در پنج مقولۀ اصلي شامل حس منحصربهفزرد مزادري ،مزادري شزيوش پزذيرش
اجتماعي و رهايي از ننگ نازايي ،تغيير معنا و ارزش مادري ،تصوير متناقض زن شاحل بهمنالۀ مادر ايزدهآل و تعزارض كزار و مزادري اراوزه و
دربارش آنها بحث شده است .در نتيجه گيري از مقاله مي توان گفت معنا و مفهوم مادري در جامعۀ ايران با توجه به موقعيتهاي جديد اجتمزاعي
زنان بازتعريف شده است .در اين فرايند زنان شاحل بهدليل وجودنداشتن و اجرانشدن برنامههاي دوستدار خانواده با هاينههزاي فرزنزدآوري و
تضادهاي نقشي شغلي و مادري روبهرويند.
واژههایکليدی :اشتغال زنان ،ارزش مادري ،هاينۀ فرصت ،تعارض كار و مادري ،سياستهاي دوستدار خانواده
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مقدمه و بيان مسأله

جمعيتشناختي مانند باروري افاايش ميدهد (

گذار به مادري تجربزۀ جديزد و منحصزربهفزردي بزراي زنزان

)255؛ ازاينرو ،توليد مثل عامل كليدي در زندگي زنان است و

است .اين تجربه در بستر گزذار بزاروري بزا تغييراتزي همزراه

باروري بهطور جداناپذيري با نقش زنان در جامعزه و اجتمزا

است .تحوالت بزاروري در ايزران در چنزد دهزۀ اخيزر بسزيار

مرتبط است؛ بنابراين ،تغيير موقعيت و جايگاه زنان در جامعزه

محسوس و چشمگير بوده است .مياان بزاروري كزل از هفزت

ميتواند بر رفتار بزاروريشزان

تزأرير بگزذارد (عباسزيشزوازي و

فرزند در دهۀ  9711به دو فرزند در سال  9711كزاهش يافتزه

عليمندگاري .)9781 ،در اين زمينه ،اگرچه مادرشدن هميشه يکي

; Abbasi-Shavazi et al., 2009عباسزيشزوازي و همکزاران،

از اصليترين نقشهاي زنانه بوده است ،همان طور كه ابوت و

 .)9711ايزن كززاهش سززريت بززا تغييززرات چشززمگير اقتصززادي،

واالس بيزان مززيكننززد «در زنززدگي زنززان مركايتززي كززه بززراي

اجتماعي و فرهنگي در وضزعيت زنزان در خزانواده و جامعزه

به دنياآوردن و تربيزت بهزه مفزروض اسزت ،جنبزۀ مهمزي از

همراه بوده است .تحوالت گسترده در نقشها و موقعيت زنان

زندگي آنان را تشکيل مي دهد» (ابوت و واالس)989 :9731 ،؛ امزا

شززده اسززت حضززور زنززان در عرصززههززاي مختلززف

به نظر ميرسد اين ديدگاه در حال تغيير است و بزا توجزه بزه

اجتماعي و فضاهاي عمومي افاايش يابزد و آنزان بزا افزاايش

فرصززتهززا و نقززشهززايي كززه بززهطززور مززوازي بززراي زنززان

اسززتقالل در جنبززههززاي مختلززف زنززدگي ،موقعيززت و پايگززاه

دسترسي پذير است ،مادرشدن ديگر به منالۀ نقش اصزلي همزۀ

باالتري نسبت به دهههاي قبل داشزته باشزند .ايزن امزر زمينزۀ

زنززان شززناخته نمززيشززود و زنززان مززيتواننززد موفقيززت را در

تغييرات محسوس در كنشهاي مادري و فرزندآوري زنزان را

عرصه هاي ديگري نظير اشتغال هم تجربه كنند .زنزدگي زنزان

فراهم كرده است؛ زيزرا مزادري بزهطزور تفکيز ناپزذيري بزا

شاحل با تولد اولين فرزند بهشدت دگرگون مزيشزود .مزادران

نقشهاي زنان در خانواده و جامعه مرتبط است.

شاحل با دو نقش روبهرويند كه گاهي اوقات اين نقزشهزا در

اسزت (

موجز

Hindin, 2000:

پس از انقالب اسالمي ايران در سال  ،9713بزر مادرشزدن

تضاد با هم قرار دارند :نقش شاحلي و نقزش مزادري .افزاايش

به منالۀ نقش اصلي زنان تأكيد بيشتري شد .همامان دسترسزي

مشاركت زنان در عرصه هاي عمومي ،عزالوه بزر اينکزه منشزأ

بززه تحصززيل بززراي همززۀ طبقززات اجتمززاعي نيززا فززراهم شززد.

بهبود كيفيت زندگي و پيشرفت اجتماعي زنان شده اسزت ،بزا

شدند فرزنزدان

توجه به نقش هزاي جنسزيتي و سزنتي از پزيش تعريزفشزده،

خززود را بززه مدرسززه بفرسززتند .نسززبت جنسززي دانشززجويان

نقش هاي تازه اي را بر نقش هاي قبلي آنهزا افزاوده اسزت؛ بزه

دانشگاه ها به نفزت دختزران تغييزر كزرد و دختزران سزال هزاي

عبارت ديگر ،اشتغال بهمنالزۀ نقشزي اضزافهشزده ،تعهزدات و

بيشتري را در مزدارس و دانشزگاه هزا سزیري كردنزد و بزراي

مسئوليتهاي بيشتري براي زنان ايجاد ميكند .زنان شاحل كزه

بسياري از آنهزا ازدوا و فرزنزدآوري بزا تزأخير همزراه شزد؛

در بيشتر موارد به طور همامان سه نقزش همسزري ،مزادري و

بنابراين ،تحصيالت به بخش مهمي از زندگي زنان تبديل شده

شغلي را دارند ،با انتظارات نقشي متفاوتي روبهرو هسزتند كزه

احتزرام و

بايد قادر به پاسخگويي به همۀ آنها باشند .اين احتمال وجزود

بهگونه اي كه خانواده هاي روستايي نيا ترحي

است؛ زيرا تحصيالت براي زنان راهي براي كسز
منالت اجتماعي است (.)Abbasi-Shavazi et al., 2009

دارد كه آنها با محور قراردادن الاامات ي

نقش ،برآوردهكردن

روند افاايش تحصيالت و مشاركت زنان در نيزروي كزار،

انتظارات نقش هاي ديگر را در حاشيه قرار دهند يزا بزه ايفزاي

موقعيت زنان را بهبود ميبخشد و فرصتهزاي زنزان را بزراي

انتظارات ايجابي اكتفا كنند؛ اما آنهزه مسزلم اسزت در جامعزۀ

كنترل منابت مزالي و اقتصزادي و تصزميمگيزري دربزارش نتزايج

ايران سطح و حجم وظايف و انتظزارات ناشزي از نقزشهزاي
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خانوادگي از سطح و حجم مسئوليت هاي ناشي از نقزش هزاي

وظايف زنانگي مهم است و چنين فزداكاري شخصزي ،ارزش

شغلي بيشتر است (احمدي فراز و همکاران)9717 ،؛ ازاينرو ،همان

اجتماعي زنان را باال مي برد .اگرچه امروزه تعداد زنزان بزدون

طور كه وود و نيزوتن )2006( 9اسزتدالل مزيكننزد مادرشزدن

فرزند افاايش يافته است ،هنوز مادري بهمنالۀ مركزا و محزور

هاينههاي بيشتري را به زناني تحميل ميكند كه شاحلاند يا به

شناخت زنان بالغ شناخته ميشود .زناني كه فرزندي ندارند در

شغل يا حرفۀ خود بيشتر متعهدند.

بيشتر مواقت به منالۀ منحرف از فرهنگ مسلط مزادري شزناخته

هدف از اين مقاله كندوكاو معنا و ارزش مادري بين زنزان

مي شوند .اين گفتمان ،اصطال رهايي از فرزند 7را براي زناني

شاحل و نحوش رويارويي آنها با تعارض كار و مادري است .در

معرفي ميكند كه گاينۀ اشتغال را جايگايني بزراي مزادري در

اين زمينه ،دو پرسش مطزر مزيشزود )9( :مفهزوم و جايگزاه

نظر ميگيرند (.)Clark, 2012: 25

مادري براي زنان شاحل دچار چه تغييراتزي شزده اسزت ()4

اندرسون و همکاران )2002( 2به اين نکته اشاره مزيكننزد

كززار و مززادري بززا چززه مسززاول و

كه زنان با تحصيالت عالي ،فرصتهاي اقتصادي بيشتر ،منزابت

زنززان شززاحل بززراي تركيز

جايگاين بيشتر و عزات نفزس بيشزتري نسزبت بزه زنزان بزا

مشکالتي روبهرو هستند

تحصيالت پايينتر دارند .ديدگاه انتخاب عقالني نشان ميدهد
پيشينۀ پژوهش

سزطح تحصزيالت بزا اهميززت مزادري نسزبت معکززوس دارد.

نظريههاي متعددي در تبيين گزذار بزه مزادري و تغييزرات آن

شواهد تجربي نشان ميدهند جريمۀ دستمادي مادران با سطح

مطر شده است كزه مهزمتزرين آنهزا شزامل نظريزۀ انتخزاب

تحصيالت افاايش مييابد و تحصيالت باالتر بزا ارزش كمتزر

عقالني ،نظريۀ برابري جنسزيتي و نظريزۀ گزذار دوم جمعيتزي

براي فرزندآوري و احتمال بيشتر بيفرزندي همراه است.

است« .نظريۀ انتخاب عقالني» معتقد است فرزنزدآوري بزراي

ايهو )2006( 1در پژوهشزي در آفريقزاي جنزوبي بزه ايزن

مادران تحصيل كرده و شاحل ،هاينزۀ فرصزت بيشزتري ايجزاد

نتيجه رسيد كه مادري بهمنالۀ يز

هويزت پزرارزش شزناخته

ميكند .در نتيجه ،زنان براي اجتناب از ايزن امزر ،فرزنزدآوري

ميشود .در آفريقا ،مادري تنها ي

حس زيستي نيسزت؛ بلکزه

خزود را محزدود مزيكننزد (

Becker, 1960; Friedman et al.,

« .)1994نظريۀ برابري جنسيتي» نيا معتقد است زناني كه قصد
مشاركت در بازار كار را دارند نيازمند اين هستند كزه ازسزوي

شامل مجموعهاي از رفتارها ،انتظارات و مسئوليتهايي اسزت
كه ازلحاظ فرهنگي تعريف ميشوند.
ماهر و ساگرس )2007( 1تأرير گفتمان حال

مادري را بزر

خانوادش خود حمايت شوند و گرنه بهدليل نقش هاي چندگانزه

تصميم زنان دربزارش داشزتن فرزنزد بررسزي كردنزد .بزر طبزق

در محيط كزار و خانزه دچزار مشزکل مزيشزوند و درنهايزت

يافتززههززاي آنهززا ،بيشززتر زنززان بززيفرزنززد حاضززر در مطالعززه

McDonald,

مي ترسيدند كه شايد مادري اولويتهاي ديگر آنهزا را كنتزرل،

نقشهاي خانوادگي خزود را محزدود مزيكننزد (

« .)1997نظريۀ گذار دوم جمعيتي» نيا بيان مي دارد كه با توجه
به تغييرات ايده اي و فرهنگي ،جايگاه زنزان متحزول و مفهزوم

زندگيشان را مختل و هويت آنها را از آنها دور كند.
گرسون )2009( 3در مطالعۀ خود به اين نتيجزه رسزيد كزه
بين زنان جوان ،مفهوم مشاركت در نيروي كار و نقش شزاحل

مادري تغيير كرده است (.)Van de Kaa, 2002
م ماهن )1995( 4بيان مي كند كه مادرشزدن بزراي انجزام

3

Childfree
Anderson et al.
5
Ichou
6
Maher & Saugeres
7
Gerson
4

Wood & Newton
McMahon

1
2
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و نانآور بزهمنالزۀ جنبزهاي از يز

مزادر خزوب بزودن ديزده

بيننسلي ،ازبينرفتن روشهاي سنتي بهاشتراکگذاري دانش و

مي شود .اين امکان وجود دارد كه جاذبه هاي معنوي مادرشدن

نبود تعامل بين مادر و فرزند ،همگي داليلي اسزت كزه سزب

تا زماني كه مادرشدن واقعي آحاز شود ،وجود داشته باشد.

برجستهشدن معزاني فرهنگزي و اجتمزاعي مزادري در روسزيۀ

كالرک )2012( 9در مطالعۀ خود نشان داد مادري همهنان

مدرن ميشود؛ بنابراين ،با ازدسترفتن معنزا و ارزش مزادري،

موقعيت ارجمنزد توسزط بيشزتر زنزان در ايزاالت

شخص فعال در زمينۀ كزار اجتمزاعي شزناخته

به منالۀ ي

متحدش آمريکا ستايش ميشود .با ايزن حزال تعزداد زنزاني كزه

زن به منالۀ ي
ميشود.

هرگزا مززادري را تجربززه نکززردهانزد در حززال افززاايش اسززت.

نتززايج پززژوهش كيفززي احمززديفززراز و همکززاران ()9717

پژوهشگران بر اين باورند كه ايدوولوژيهاي فرهنگزي مزادري

دربارش تجارب مادري زنان شاحل بيانكنندش هفزت تزم اصزلي

ميتواند بر تصميم مادرشزدن تزأرير بگزذارد .يافتزههزاي ايزن

شامل بارداري متفاوت ،مراقبان جايگاين ،تداخل نقش ،كشش

پژوهش نشان ميدهند اقليزت زنزان بزدون فرزنزد ،مزادري را

نقش ،حمايت ،سازگاري تدريجي و فرسزايش بزود .براسزاس

باارزش ميدانند و معاني مدنظرشان را ازطريزق ارتباطشزان بزا

نتايج اين مطالعه ،قبول نقشهزاي متعزدد همسزري ،مزادري و

اشکال مادري قدرتمند و همهنين تجارب مراقبت از خزانواده

شغلي در زنان شزاحل سزب

بزهوجودآمزدن انتظزارات نقشزي

و روابط خويشاوندي تنظيم ميكنند .شواهد موجود مبتنزي بزر

گوناگون و اجبار در پاسخگويي به ايزن انتظزارات و نيازهزاي

تززالش در حف ز تعززادل ب زين تعهززدات خززانوادگي و كززاري

نقشي در خانواده و جامعه شده است؛ امزا از آنجزا كزه نقزش

مشاركتكنندگان ،بر اولويت مادرشدن آنها تأرير ميگذارد؛ امزا

مادري يکي از مهمترين نقزشهزاي زنزان بزه شزمار مزيرود،

ارزش آنها براي نقش مادري را كاهش نميدهد.

مسلماً اين موضو خواسته يا ناخواسته ميتواند بر ايفاي نقش

براساس مطالعۀ مز كزويالن و همکزاران )2015( 4بيشزتر

مادري زنان تأرير بگذارد؛ البته همان طور كزه يافتزههزاي ايزن

زنان آمريکزايي ارزش زيزادي بزراي مزادري قاوزلانزد و اگزر

پژوهش نشان ميدهند ايفاي اين نقش مهم در مزادران شزاحل

شرايطي نظير روابزط ،تحصزيالت تکميلزي و منزابت اقتصزادي

با تحمل سختيهاي فراوانزي همزراه اسزت و فراينزدي كزامالً

كافي و مناس

باشد ،تمايل به داشزتن فرزنزد دارنزد .بزا ايزن

حال ،معنا و ارزش مادري در زيرگروههزاي مختلزف نزژادي-
قومي در اياالت متحده متفاوت است.

متفاوت با زنان حيرشاحل دارد.
اسززحاقي و همکززاران ( )9717در مطالعززۀ چززالشهززاي
فرزندآوري زنان شاحل استدالل ميكننزد كزه زنزان شزاحل بزا

مطالعۀ واسياگينا و كزاليمولين )2015( 7وضزعيت بزاروري

چززالشهززاي درونشززغلي و بززرونشززغلي متعززددي در زمين زۀ

در روسززيۀ مززدرن را اسززفناک نشززان مززيدهززد .شززرايط

فرزندآوري روبه رو هستند كه سب

افاايش تضاد بين خانواده

جمعيتشناختي مدرن ،ابهام ارزشزي برخزي پديزدههزا ماننزد

و كار مي شزود .بزهدليزل كزاهش حمايزتهزاي خزانوادگي از

بحزران

زوج زين جززوان دربززارش نگهززداري از فرزنززدان ،زوجززين بززه

مادري شدهاند .بسياري از مشکالت تنها بزهدليزل

درپيشگرفتن راهبردهاي تأخير در فرزندآوري و كاهش تعداد

مساول اجتماعي و رحم جايگاين عواملياند كه سزب
ايدوولوژي

موقعيت اقتصادي و اجتماعي دشوار به وجود نيامده اند؛ بلکزه

فرزندان سوق داده ميشوند.

نتيجۀ تصميم زنان در اجتناب از مادرياند .شزکاف در روابزط

حيدري و دهقاني ( )9711در مطالعۀ كيفي پديدش تعارض

1

خانواده ز كار و چگونگي مديريت آن بزين زنزان معلزم شزهر

Clark
McQuillan et al.
Vasyagina & Kalimullin

2
3

دلوار نشان دادند تجربۀ زيستۀ ايزن زنزان دربزارش زمينزههزاي
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تعارض كار و مادري :تجربۀ گذار به مادري زنان شاحل در شهر تهران

تشديد يا ترقيقكنندش تعزارض خزانواده زز كزار و مزديريت

«اجتماعي  -تکنو – فرديمحوربودن پديدش تعارض خانواده -

فردي آن را ميتزوان در پرتزو سزه مقولزۀ محزوري «حمايزت

كار» تحليل و معرفي كرد .براساس نتايج ايزن مطالعزه ،ميزاان

اجتماعي (نزوعي و خزا

)»« ،كنتزرلناپزذيري فرزنزدان در

فضزاي رسزانهاي جديزد» و « تاكتيز هزاي مزديريت فزردي
(مديريت ابااري ،شزناختي و عزاطفي)» و يز

حمايت اجتماعي خانوادگي در خفيف يا شديدشدن تعزارض
كار  -خانواده براي زنان شاحل مهم و كليدي است.

مقولزۀ هسزته

هزینههای فرصت

گذار به مادری
زنان شاغل

هویت و ارزش
مادری

شكل  -1چارچوب مفهومي پژوهش

روش پژوهش

همهنين در انتخاب نمونه تالش شده است بزه حزداكثر تنزو

روش استفاده شده در اين مقاله ،روش پزژوهش كيفزي اسزت.

در مشاركت كنندگان مانند رده ها و بخش هاي مختلزف شزغلي

جامعززۀ آمززاري آن شززامل مززادران  41تززا  21سززالۀ شززاحل بززا

توجه شود .شيوش گردآوري دادههزا فزن مصزاحبۀ عميزق بزود.

فرزند در شهر تهران است.

ساعت طزول

تحصيالت دانشگاهي و داراي ي

بهطور متوسط مدت زمان مصاحبه ها حدود ي

نحوش نمونه گيري مبتني بر نمونه گيري هدفمند و نمونزهگيزري

كشززيد .در تحليززل دادههززا ،از روش تحليززل محتززواي كيفززي

نظري بوده است .با توجه به مرسومبودن تعداد نمونه بين 41تا

متعارف استفاده شد .در روش تحليل كيفي متعارف ،پژوهشگر

 71نفر در مطالعات كيفزي ( )Creswell, 1998; Mason, 2010در

بدون استفاده از پيشينۀ نظري كدها را كدگذاري و طبقه بنزدي

اين مطالعه تعداد مشاركتكنندگان  71نفر در نظر گرفته شد.

ميكند .در اينجا ابتدا مصاحبههاي عميق به شکل متن درآورده

نفزر انتخزاب

شزدند و مززتن براسزاس واحززد معنززادار (نظيزر پززارگراف) بززه

شد كه خصوصيات الزم را داشت؛ سیس هنگزام مراجعزه بزه

خالصه هاي معنايي تبديل شد؛ سیس كدگزذاري اوليزه انجزام

اداره يا شركت مدنظر ،ساير افراد داراي ويژگزيهزاي مزدنظر،

شد و به دنبال آن ،كدگذاري هاي اوليزه طبقزه بنزدي و طبقزات

توسززط شززخص اول و سززیس نفززرات بعززدي معرفززي شززدند.

اصلي مشخص شدند.

شيوش نمونهگيري ،گلولهبرفي است؛ ابتدا ي
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مشاركت كنندگان در اين مطالعه شامل  71مزادر  41تزا21

ازخودگذشتگي فرد افاايش مييابد.

سالۀ شاحل با تحصيالت دانشگاهي ساكن شهر تهزران بودنزد.

«وقتي آدم مادر ميشه از خودش ميگزذره .مزثالً

ميانگين سني آنها  74سزال بزود 4 .نفزر از مشزاركتكننزدگان

حاضره نخوابه .همون موقت هم من فوقليسانس قبول

مدرک كزارداني92 ،نفزر مزدرک كارشناسزي 97 ،نفزر مزدرک

شدم .بهۀ من ي ساله بود .توي ايامي بود كه بهۀ من

كارشناسيارشزد و  9نفزر مزدرک دكتزري داشزتند 92 .نفزر از
مصاحبهشوندگان متولد تهزران و بقيزه متولزد سزاير اسزتانهزا
بودند .حداقل سابقۀ كاري پاسزخگويان  7سزال و حزداكثر آن
 91سال بود و افراد بهطور متوسط  1سال سابقۀ كاري داشتند.
حداقل درآمد ماهانۀ خانوار آنها ي

ميليون تومان و بيشزترين

شير مي خورد .بايد سر كزار مزي اومزدم ،بعزد كزالس
مي رفتم ،بعد ايام امتحانات بود؛ يعني در عين حال كه
اين مشغله ها رو داشتم ،بههدار شزدم؛ ولزي اولويزت
اول من بهه ام بود .بهزه طوريزه كزه آدم از خزوابش
مي زنه ،خواب ديگه براش مهزم نيسزت ،آدم حاضزره
خودش نخوره ولي بده به بهه .مزادربودن بزراي ايزن

آن نه ميليون تومان و بهطور متوسط  7/1ميليون تومان بود41 .

شززيرينه كززه آدم ازخودگذشززتگي و صززبوربودن رو

نفر از پاسخگويان شاحل تماموقت و  1نفر شزاحل پزارهوقزت

تجربه ميكنه (فاطمه74 ،ساله)».

بودند .وضعيت استخدامي  94نفر رسزمي 7 ،نفزر پيمزاني94 ،
نفر قراردادي و 7نفر شركتي بود.

در نتيجۀ ازخودگذشتگيهاي مادر ،مهر و محبت شزديدي
بين مادر و فرزند شکل مي گيرد كه با مهر و محبزت بزه هزي
فرد ديگري مقايسهكردني نيست.

یافتههای پژوهش

«يکي هست كه براي آدم مهمتر از خودشه؛ يعني

يافتههاي پژوهش در پنج مقولۀ اصلي زير مطر مزيشزوند و

حاضري همۀ فشارها رو تحمل كني .يه عشق عجيبيه

در ادامه دربارش آنها بحث ميشود :حس منحصربهفرد مزادري،

كه آدم به هيهکي نداره .با عشق به همسر و ديگزران

مادري راهي براي پذيرش اجتماعي و رهايي از ننزگ نزازايي،
تغيير معنا و ارزش مادري ،تصوير متناقض زن شاحل بزهمنالزۀ
مادر ايدهآل ،تعارض كار و مادري.

ولي خيلي راحت به فرزندم ابراز احساسات مزيكزنم
(زين 71 ،ساله)».

مادري بهدليل حجم مسئوليت هايي كه براي مادر و مهزر و

 حس منحصربهفرد مادری
تحليل يافته ها نشان دادنزد بيشزتر مصزاحبهشزوندگان (41
نفر) ،مادرشدن را تجربۀ شيرين دانستهاند و اذعان كردهاند كزه
از مادرشدن خود رضايت دارند .تنها  9نفر مادرشدن را آن هم
بهدليل شرايطي كه در آن قزرار داشزت ،شزيرين نمزيدانسزت.
مشاركتكنندگان به تجارب مادري اشاره كردند كه ي

فرق داره .من معموالً خيلي كم احساسزاتمو مزيگزم

زن تزا

زماني كه مادر نشود آن را تجربه نمزيكنزد :مادرشزدن حجزم
مسئوليت هاي مادر را افاايش ميدهد و او را مسئوليتپزذيرتر
(به ويژه در قبال نوزاد) ميكند .زنان بعد از مادري با مشکالت
و چالش هاي فراواني روبهرو هستند كه برطرفكردن آنها صبر
بسياري را ميطلبزد .ضزمن اينکزه مزادري يعنزي برتردانسزتن
فرزنزززد بزززر خويشزززتن؛ در نتيجزززۀ ايزززن فراينزززد ،صزززبر و

محبتي كه بين مادر و فرزند ايجاد ميكند ،انگياه هزاي فزرد را
بززراي ادامززۀ يزز

زنززدگي مفيززد افززاايش مززيدهززد .حززس

محبوب بودن براي فرزنزد و حزس نيزاز او بزه مزادر ،آرامزش
خاصي براي مادر به ارمغان مي آورد .مزادران بزا يز

نگرانزي

داومي درباره سالمت و آيندش فرزند خود دست به گريباناند و
اين احساسي است كه هي كس بهجا يز

مزادر آن را تجربزه

نميكند.
مشاركت كنندگان در تعريزف و معنزاي مزادري ،مفزاهيمي
نظيززر او ايثززار و گذشززت ،او صززبر و آرامززش ،انسززاني
فوقالعاده هدفمند و تالشگر ،تجربۀ عشق ناب به فرزند ،حس
ناديکي به خدا و اختيار عمزل دربزارش يز
عنوان كردند.

موجزود ديگزر را

تعارض كار و مادري :تجربۀ گذار به مادري زنان شاحل در شهر تهران

«اينکه تو متکلف يه آدم زندش ديگه اي در اين دنيا
هستي ،مسئوليت ي
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 مادری ،شيوۀ پذیرش اجتماعي و رهایي از ننگ نازایي

موجودي كزه خيلزي بزيپناهزه،

فشززار اجتمززاعي و فرهنگززي بززراي مادرشززدن ،پززذيرش

ضعيفه رو كامل دادند دست تو ،اين بزه نظزرم خيلزي

اجتماعي فرد ناد اطرافيان بعد از مادرشدن و همهنين ترس از

تجربۀ شگفتانگيايه .واقعاً يه وجهي از خالقبزودن و
رببودن رو كه آدمها تو دنيا دنبالش هستند رو بزراي
آدم تأمين ميكنه و فکر ميكنم همۀ آدمها روي زمين
همززۀ هدفشززون اينززه كززه يززه وجززه رببززودن رو در
خودشون نشون بدن .اگر كار هنري يا علمي ميكنزيم
ميخوايم اين رو نشون بديم .مادربودن اين رو راحت
بهمززون نشززون مززيده .بززراي همززين خيلززي تجربززۀ
هيجانانگيايه (زهرا74 ،ساله)».

يکززي از مشززاركتكننززدگان دربززارش تجربززۀ مززادري آن را
مصداق معجاش الهي ميداند:
«مادرشدن خوبه .نعمته .اينکه احسزاس كنزي يزه
موجودي رو داري به رمر ميرسوني خوبزه .بزاالتر از
اينها مادربودن يه تجربه اي داره كه تا كسي مادر نشزه
نمي فهمه .از اينکه مي بيني از هيهي يه موجزودي بزه
وجود مياد كه ميشه همه چي ،به او معجاش خدا پي
ميبري (طيبه41 ،ساله)».

همهنين مشاركتكنندگان بيان كردند كه پس از مادرشدن،
احساس ميكنند ابعاد جديدي به هويتشان اضافه شزده اسزت.
در بيان اين ابعزاد بزه تکامزل در جنبزههزاي مختلزف روحزي،
روانززي ،معنززوي و ،...صززبورتر ،متعهززدتر ،مسززئوليتپززذيرتر،
مهربانتر و فداكارترشدن اشاره ميكردند.
«مادرشدن باعث ميشه روحت به تکامل برسه .تا
مادر نشي روحت به تکامل نمي رسه .توي يه سطحي
مي موني؛ چزون تزو بايزد يزه عشزق بزيقيدوشزر و
بيانتظار رو تجربه كني .به خاطر همين به تکاملي كه
مدنظرت هست ميرسي (افسانه77 ،ساله)».

همهنين افراد بررسيشده ،مادري را با ويژگي هزايي نظيزر
صبور بودن ،تربيت خوب فرزند ،وقت كافي صرفكردن بزراي
فرزنززد و برطززرفكززردن همززۀ نيازهززاي او ،بهتززرين دوسززت
فرزندبودن ،تعادل برقزرار كزردن بزين خزود ،فرزنزد و همسزر
تعريف ميكردند.

برچس

نازا و نابارور ،زنان بررسيشده را به مزادري ترحيز

كرده است.
مشاركتكنندگان دربارش روابط بينفردي خزود بزا ديگزران
نيا تغييراتي را بعزد از مادرشزدن بيزان مزيكردنزد كزه بيشزتر
ازطرف اطرافيزان پذيرفتزه مزيشزدند .در ايزن زمينزه يکزي از
مشاركتكنندگان چنين بيان ميكند:
«من بعد از بهه دارشدن احساس ميكردم عضوي
از خانوادش همسزرم هسزتم .تزا قبزل از اون احسزاس
حريبگي داشتم .اينجوري خودي شدم .احساس كردم
با خانوادش همسرم نقطۀ مشترک دارم .احسزاس كزردم
شوهرم به زندگي بيشتر وابسته شده ،حوصزلۀ خونزه
رو بيشتر داره ،بيشتر خونه مي مونزه .اينهزا بخشزي از
منه ،اينکه همسرم به خونه و زندگي وابستهتر ميشزه
طرز نگاهش به من عوض ميشه ،يه آرامشي بزه مزن
ميده (سارا41 ،ساله)».

حدود نيمي از مشاركتكنندگان ( 97نفر) اذعان داشتند كه
مادرشدن برايشان خيلي مهم نبوده و به آن فکر نمزيكردنزد و
تنها به داليلي چون اجتناب از ننگ نازابودن ،فشار اطرافيزان و
عشززق بززه همسززر اقززدام بززه فرزنززدآوري كززردهانززد .يکززي از
مشاركتكنندگان در اين زمينه چنين ميگويد:
«من خيلي به بههدارشدن فکر نميكردم؛ اما چون
عاشقانه ازدوا كردم و دوسزت داشزتم از كسزي كزه
دوستش دارم بهه داشته باشم و زنزدگيام گزرم بشزه
مادر شدم .خيلزي ریيزاي مادرشزدن نداشزتم (نغمزه،
79ساله)».

همهنين مادرشدن راهزي بزراي رهزايي از ننزگ نزازابودن
است 41 .نفر از مشاركت كننزدگان معتقدنزد جامعزه قضزاوت
سختگيرانه اي دربارش بي فرزندي دارد و به فزردي كزه تصزميم
مي گيرد فرزندي نداشته باشد برچسز

عقزيمبزودن مزي زنزد.

تعداد  2نفر نيا بيان كردنزد كزه در حزال حاضزر ايزن جامعزه
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نيست كه فرد را در فشار قرار ميدهزد؛ بلکزه بسزتگان درجزۀ

زمان كمتر براي رسيدگي و نگهداري از فرزنزدان ،داشزتن

هستند كه از فرد توقزت دارنزد حاصزل ازدواجزش فرزنزد

فرزند كمتر ،صزبر و حوصزلۀ كمتزر ،متکزينبزودن بزه تجربزۀ

ي

ديگران و بهروزبودن ،امکانات بيشتر ،خودخواه و فردگرابودن،

باشد.
«اينکزه اطرافيززان فکززر نکزنن تززو نقصززي داري و

سختگيري بيشتر در تربيزت فرزنزدان ،تحصزيالت و آگزاهي

نميتوني بهه بياري .وقتي تو بهزه داري كسزي فکزر

بيشتر ،مسئوليت بيشتر ،مشغله و دحدحه مندي از ويژگزي هزاي

نميكنه شايد نازا باشي ،بهخصو

خانوادههاي سنتي

مثل خانوادش همسر من همهين فکرايي زياد مزيكزنن
(مهناز74 ،ساله)».

بنابراين ،بيشتر افراد به اين نکته اشاره كردند كه پيزروي از
هنجار اجتماعي «زن خوب ي

مادر خوب» ،رهزايي از ننزگ

نازايي و اجتناب از فشارهاي اطرافيان سب
مادرشدن ترحي

مي شود زنزان بزه

شوند؛ چون در حير اين صورت با برچسز

نازابودن روبهرو خواهند شد.

مادر امروزي است.
براي نمونه يکي از مصاحبهشوندگان كه مادري 74سزاله و
دانشجوي دكتري است دربارش مادران امروزي چنين ميگويد:
«مادرهاي امروز مادر نيستند .بهه شزونو مزي بزرن
ميذارن مهزد .مزا االن نزه مزادريم ،نزه همسزريم ،نزه
شاحليم ،نميدونم يه چيا عجيبيم .شزايد شزاحلبزودن
براي يه مادر نکتۀ مثبتي نباشه .تو اگر مي خواي مزادر
باشي بايد براي بهه ات وقت ،انرژي و حوصله داشته

 تغيير معنا و ارزش مادری برای زنان شاغل

باشي .اين سه تا سر كار مصرف مي شه .هي كزدوم از

امروزه مفهوم مادري با مفهوم مادري در زمان گذشته فرق

اينا رو نداري .اين سه تا عاملو نداشته باشي نمي توني

كرده است .زنان در گذشته بعد از مادرشدن بهطور كامل نقش
مادري را داشتهاند .آنان به دليل مسزئوليت اجتمزاعي و شزغلي
كمتززر ،مشززغله و دحدحززۀ ذهنززي كمتززر و زمززان بيشززتر بززراي
نگهداري و رسيدگي به فرزندان داشتند؛ بنابراين ،ويژگي هزاي
خاصززي نظيززر داشززتن فرزنززدان بيشززتر ،وابسززتگي بززه تجربززۀ
اطرافيان ،امکانات كمتر و فعاليت فيايکي بيشتر ،تساهل بيشتر
در تربيززت فرزنززدان ،محبززت ،دلسززوزي و توجززه بيشززتر بززه
فرزندان ،صبر و تحمل بيشتر ،خيلزي جزدي و مسزتبدبزودن و
آگاهي كمتر را داشتند.
دربزززارش مزززادري در گذشزززته و تغييزززرات آن يکزززي از
مصاحبهشوندگان معتقد است:

مادر خوبي باشي (مهناز74 ،ساله)».

عالوه بر اين ،از ديدگاه مشاركتكنندگان ( 98نفزر) ارزش
مادري در طول زمان كمتر و ساير نقشهاي اجتماعي انتخزاب
شده است .براي مثزال ،دربزارش تغييزر ارزش مزادري يکزي از
مصاحبهشوندگان بر اين باور است:
«به نظرم ارزش مادري كمتر شده .االن در زمزاني
هستيم كه اگر مادري احساس كنه نمزيتونزه زنزدگي
كنه فرزند و زندگيش رو رها ميكنه و مزيره دنبزال
زندگي اش؛ ولي فکر نکنم قديم اين اتفاق مي افتاد .به
نظرم كم بودن فرزندان نشزان دهنزدش كزم شزدن ارزش
مادري است .فکر مي كنم خودخواهي آدمها در طزول
زمان بيشتر شده (مرضيه43 ،ساله)».

«مادرهاي امروز به نظرم كم تحملن ،اصالً صزبور

در مقابل  94نفر از مشاركت كنندگان بيان كردند كه ارزش

نيستن .خيلي فردگزرا هسزتند .مادرهزاي مزا (مزادران

مادري تغييري نکرده است و حتي بيشتر هم شده است .يکزي

گذشزته) خيلزي صزبورتر بزودن .همزهچيزا رو بززراي
بهززهشززون مززيذاشززتن .چيززاي بززراي خودشززون
نمززيخواسززتن .بززراي هميززنم بززود كززه  7-2تززا بهززه
مي آوردن؛ ولي االن ميگزن يکزي هزم زيزاده (ریيزا،
72ساله)».

از مصاحبهشوندگان بيان كرد:
«ارزش مادري تغييري نکزرده ،هزر زمزاني ارزش
خا

خودش رو داره .مادراي قديم مزيگفزتن مزادر

بايد از همهچياش بگذره؛ ولي مادرهاي امروز زير بار
اين حرف نميرن ،فکر كنم اين درستتزره (شزيرين،

11

تعارض كار و مادري :تجربۀ گذار به مادري زنان شاحل در شهر تهران

77ساله)».

تربيتززي خززود را سززينهبززهسززينه از مززادران و مادربارگززان خززود

مشاركتكنندش ديگري در اين زمينه چنين بيان داشت:

مي آموختند؛ امزا مزادران امزروز بزا اسزتفاده از منزابت اطالعزاتي

«مادرشززدن همززون ار و قززرب رو داره حتززي

روشهاي تربيتي را براي فرزندان خود برمزيگايننزد كزه در آن

بيشترم شده؛ چون قبالً وظيفۀ زن بوده االن بزه نزوعي

مادران را به دوستي هرچه بيشتر بزا فرزنزد سزوق مزيدهزد .در

لطف زن هست كه براي شوهرش بهزه ميزاره .بهزش

حالي كه در گذشزته بزهدليزل تعزدد فرزنزدان چزه بسزا تربيزت

اهميت بيشتري داده ميشه .حاال يه نفر بههدار ميشه

فرزندان كوچ تر بر گردن فرزنزد بزارخ خزانواده مزيافتزاد و

همه ذوق مي كنن ولزي قزبالً طبيعزي بزود .كسزي كزه

والدين ارتبا چندان ناديکي با فرزندان خود برقرار نميكردند.

ازدوا ميكرد بايزد بهزهدار مزيشزد .دنيزاي جديزد
الاامززات خززا

مادران امروزي ،مادرانِ تعدادِ كمتري فرزندند .با اين حزال

خززودش رو داره .آدم بهززهدار نشززه

ازنظر عاطفي و احساسي ،مادراني از جنس مادران گذشتهانزد؛

چياهاي ديگهاي هم هست كه يه جوري خزودش رو

يعني اين مادران نيا به فرزندان خود عشق ميورزند و از تمام

مشغول كنه .قديما بهه مي آوردن كزه سزرگرم بشزن.
االن آدم نميتونه به نيت سرگرمي بهه بياره و بهلحاظ

وجود خود براي رشد و سعادت آنها مايزه مزي گذارنزد؛ ولزي

عززاطفي و بززا عشززق فرزنززد را بززه دنيززا ميززاره (مينززا،

به دليل تغيير نگاه به نقش زن در جامعه و مشکالت اقتصزادي

48ساله)».

موجود ،ناگايرند نقش ي

ازاين رو ،مادران امروز نسبت به مزادران گذشزته امکانزات

شاحل را عالوه بر نقش مادري بزر

عهده بگيرند؛ نقشي كه بهنوبۀ خود ي

شغل تماموقت اسزت

رفاهي بيشتري دارند و نيازي نيست به انزدازش زنزان قزديم از

و نيازمند توان و زمان بسيار است .در نتيجه زير فشار نقزش و

جسمشان كار بکشند؛ اما به دليل تحصزيالت و آگزاهي بيشزتر

استرسهاي بيشتري قرار دارند.

گاينههاي بيشتري براي زندگيشان پيش رو دارنزد .در نتيجزه

 تصویر متناقض زن شاغل بهمنزلۀ مادر ایدهآل

مثل گذشزته فکزر نمزيكننزد كزه بايزد همزۀ زنزدگيشزان در

تحليل داده ها نشان داد در گذشته بهدليل نگاهي كه جامعه

خانه داري و فرزندآوري خالصه شود؛ بلکه معتقدنزد بايزد بزه

نسبت به نقش مادر داشزت  -يعنزي همزان تصزوير كليشزهاي

تعالي استعدادها و تواناييهاي دروني خود نيا اهميزت دهنزد.

سززلطان حززم مززادر  -بايززد صززبر و تحمززل بسززياري داشززت و

ضمن اينکه بهدليل حجم بسيار بيشزتر مشزکالت اقتصزادي و

فرزندش را خوب تربيت ميكرد .همۀ وقزت و تزوان خزود را

اجتماعي ناگرياند پا به پاي مردان براي تزأمين معزاش زنزدگي

صرف فرزندانش ميكرد تا بهمنالۀ مادر ايدهآلي شناخته شزود.

تالش كنند و ديگر تنها زن خانهدار نباشند كه بتواند تمام طول

مشاركت كنندگان عالوه بر اين ويژگي ها كه به نزوعي تصزوير

روز خود را صرف رسيدگي به خانوادهاش كند .در عين حزال

ايده آل از مادر از گذشزته تزا حزال بزوده اسزت ،ويژگزيهزاي

بهدليل هماهنزگنبزودن محزيط كزاري بزا وظزايف مزادري و

ديگري را مختص به مادران امروزي مي دانستند؛ ويژگيهزايي

همسري ،زير فشارها و استرس هاي شديد نيزا قزرار دارنزد و

خر خزانواده بزودن،

زماني كه به خانه مي رسند خسزته و بزي حوصزله از يز

مانند بهترين دوست فرزند بودن ،كم

روز

تعادل برقراركردن بين فرزند ،كار ،همسر و خود ،مادري كه به

طوالني كاريانزد .در نتيجزه زمزان و محبزت كمتزري صزرف

شکوفاكردن توانمندي هاي خود نيا توجه مي كند؛ ازنظزر آنهزا

فرزندان خود ميكنند.

مادر گذشته مادري بود با فاصله و مرز مشخص از فرزند خود

مادران امروز براي تربيت فرزندان خود بيش از همهچيا بزه
اطالعات روز تکيه ميكنند و استفاده از تجربيزات گذشزتگان را
كمتر مفيد ميدانند .در مقام مقايسه ،مزادران گذشزته روشهزاي

كه بايد مورد احترام و تقدير او قرار مي گرفزت و اصزالً قزرار
نبود دوست فرزند خود باشد.
در گذشته مرد نان آور خانواده بود؛ بنابراين ،اگزر مزادر در
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اين زمينه فعاليتي انجام مي داد در مسير مشاحل خانوادگي بود؛

نبودن ،دليلي بر ايده آل بودن يا نبودن مادر نيست؛ بلکه بستگي

مثالً كشاورزي ،دامداري ،قالي بافي و ...كه در محيطي ناديز

به طزرز رفتزار مزادر بزا فرزنزد دارد .چزه بسزا مادرهزايي كزه

ساير اعضاي خزانواده بزه انجزام مزي رسزيد .در نتيجزه شزغل

شاحل اند؛ ولي نسبت به مادران خانهدار زمان و توجه بيشزتري

مستقلي براي مادر محسوب نمي شد .مزادر در گذشزته نيزازي

صرف فرزندان خود ميكنند.

نبود تعادلي بين فرزند ،كار ،همسر و خود برقزرار كنزد؛ چزون

«زن شاحل ميتونه به مادر ايدهآل خيلزي ناديز

«خود» اولين گاينه اي بود كه بايزد فرامزوش مزي شزد و تمزام

باشه .بعضي وقتا هم ميتونه خيلي دور باشه .بسزتگي

وجود ي

زن در همسر و فرزندانش خالصه مزيشزد و ايزن

مهمترين تکامل و تعالي براي ي

مادر محسوب مزيشزد .زن

جواني خود را صرف رشد و تربيت فرزند خود ميكزرد و در
دوران پيري انتظار داشت فرزندانش عصاي دست او باشزند و
او را تيمار كنند؛ اما ويژگي هزاي جديزد نظيزر تركيز

كزار و

خانواده انتظارات جديدي اند كه به منالۀ تصزوير ايزده آل يز
مادر ذكر ميشوند و اين نشاندهندش تغيير نگاه جامعزه نسزبت
به مادران امروز است.
نتززايج نشززان دادنززد حززدود يز سززوم مشززاركتكننززدگان
معتقدند مادر شاحل نمزي توانزد مزادر ايزده آل باشزد .يکزي از
مصاحبهشوندگان در اين زمينه ميگويد:
«مادر شزاحل از مزادر ايزدهآل خيلزي دوره .مزادر
شاحل خيلي بيهاره است .همۀ اون چياايي كه مادراي
خونه دار با بههشون تجربه ميكنن ما نداريم .ما همزۀ
وقتمون توي اداره است ،وقتي ميريم خونه ،يه شامي
مي پايم و كارهاي خونزه رو انجزام مزيديزم .نزه بزه
خودمون ميرسيم نه به بههمون (نسرين77 ،ساله)».

در مقابل سه نفر از مشاركت كنندگان مادر شزاحل را مزادر
ايدهآل ميدانستند:
«من فکر ميكنم اقتضاي زمان االن اينه كزه مزادرا
شاحل باشن؛ چون اگه نباشزن اون افسزردگي بعزد از
زايمان تا چند سال ميتونه ادامه پيدا كنزه؛ چزون اون
مادري كه چند سال تو اجتما بوده االن بزا بهزهشزه،
ممکنه مادر احساس نزاتواني كنزه كزه نمزيتونزه تزو
اجتما باشزه .خيلزي احسزاس بزدي در مزادر ايجزاد
مي كنه ،به نظرم مادر ايده آل يه مادر شزاحله (مرضزيه،
43ساله)».

همهنين  8نفر از مشاركتكنندگان معتقدند شاحلبودن يزا

به خود شخص داره كه چه معيارهزايي داشزته باشزه.
اينکه چه چياايي رو توي ذهنش تعريف كزرده باشزه
(مونا74 ،ساله)».

 تعارض کار و مادری
زنان شاحل با توجه به داشتن نقشهاي چندگانۀ مزادري و
كاري يا دانشجويي ،بهطور عمده با پديدهاي با عنوان تعزارض
كار و مادري و فشار نقش روبهرو هستند .اين وضعيت سزب
شززده اسززت بززا مسززاول و چززالشهززاي متعززددي در زنززدگي
خانوادگي و كاري خود روبهرو شوند.
نداشتن توانايي و نبودن شرايط براي تركي
زندگي مادران شاحل موج

كار و بهه در

شده است در محيط كار ،بهلحاظ

ذهني آسودهخاطر نباشند و بهطور داوزم در فکزر فرزنزد خزود
باشند .براي نمونه يکي از مشاركتكنندگان ميگويد:
«من خيلي احساس عذاب وجدان داشزتم .وقتزي
مهد كودک مي سیردمش يا پيش مامانم بود مزي گفزتم
اونطور كه بايد ،براش وقت نميذارم .احساس عذاب
وجدان باعث مي شد پسزر 2سزاله ام االن خيلزي بهزم
وابسته باشه؛ چون احساس مي كنم وقتي باهامزه بايزد
براش وقت بيشتري بذارم (فاطمه74 ،ساله)».

برخي مشاركت كننزدگان ،فشزار نقشزي را ناشزي از خزود
اشتغال نميدانند؛ بلکه بيشتر ناشي از شزرايط شزغلي بزهويزژه
زمان طوالني ساعات كار ميدانند؛ براي مثال ،الهه 72سزاله در
اين زمينه ميگويد:
«من بيشتر با ساعت كاريام مشکل دارم .دوسزت
دارم زودتر برم خونه؛ چون وسواسي هم هستم خيلي
خسته ميشم؛ كار خونه ،كزار بيزرون ،بزيخزوابيهزا،
صبح زود بيدارشدن ،سردرد ،اينا اذيتكننده است».

ازنظر بسياري از مشاركت كنندگان آنهه آنهزا را در انجزام
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حجم زياد مسئوليتهايشان ياري داده اسزت تزالش بيشزتر و

براي زنان مطالعهشده اهميت زيادي داشته است؛ ولي بزهطزور

صرف انزرژي چنزدبرابري اسزت كزه خزود مزيتوانزد سزب

عمده با ي

فرتوتشدن هرچه زودتر اين دسته از مادران شود.

مشززاركتكننززدگان از مززادري اراوززه كردنززد نشززان مززيدهنززد

عالوه بر موانعي كه شزرايط شزغلي بزراي انجزام وظزايف

فرزند اين نيزاز برطزرف مزيشزود .تجزاربي كزه

مادربودن براي آنان ي

امزر كزامالً عزاطفي و پزر از عشزق و

مادري به همراه دارد ،برخي مشزاركتكننزدگان در مقابزل ،بزه

محبت است .ضمن اينکه مادرشدن براي آنها بزا افزاودهشزدن

وجززود فرزنززد و شززرايط مززادري بززراي مززانعي در مسززير

ابعاد جديدي به شخصيتشان همراه اسزت؛ البتزه بزراي برخزي

ازدست دادن شغل و پيشرفت هاي تحصزيلي و شزغلي (هاينزۀ

زنان شاحل ،مادري از وضعيت اجبار بزراي زنزان بزه انتخزاب

فرصت) اشاره كرده اند .براي نمونه يکي از مشزاركتكننزدگان

توسط زنان تبديل شده است.

تجربۀ خود را در ازدسزتدادن شزغل بزهدليزل فرزنددارشزدن
چنين بيان ميكند:

ازنظر مشاركت كنندگان ،امروزه ديگر جنبه هزاي اقتصزادي
در ارزش و فوايد فرزند مهم نيست؛ بلکه آنهه اهميت اصزلي

«اگه بخوام از تجربۀ خودم بگم من تا زمزاني كزه
مادر شدم تو راديو هم كار مي كردم .هفتۀ دوم بعزد از
تولد فرزندم بود كه بايد تو راديو حرف مي زدم؛ ولزي
اصالً آمادگيشو نداشتم و كار اونجا رو از دسزت دادم
و تا االنم نتونستم بهش برگردم (مرضيه43 ،ساله)».

يا مشاركت كنندش ديگري ،فرزند را مانت ارتقاي تحصيلي و
شغلي خود دانسته است و چنين ميگويد:

دارد بعد عاطفي داشزتن فرزنزد ،رسزيدن بزه تکامزل در ابعزاد
مختلف و رفت برخي نيازهاي اجتماعي ازجمله طيكردن روند
طبيعي زندگي ،معنابخشي به ازدوا  ،بقاي نسزل ،مبراشزدن از
ناباروربودن و وقتگذراندن در ايام پيري با فرزند و نوه است.
مصاحبه شوندگان هرچند تصميم مادرشدن را امزري اختيزاري
مي دانستند ،زناني را كه تصميم مي گيرند در زنزدگي فرزنزدي

«شايد اگه بهه نبود ميتونستم مدركم رو بگيرم و

نداشته باشند ،خودخواه مزيدانسزتند و معتقزد بودنزد تصزميم

دكتري بخونم .مزي تونسزتم تبزديل وضزعيت بشزم از

اشتباهي مي گيرند؛ چون مادربودن لزذتهزاي بسزياري دارد و

كارمندي به هيئت علمي؛ البتزه بيشزتر از ايزن جهزت

ي

تجربۀ بيپايان و بيبازگشت است و آنها بزا ايزن تصزميم

مانت بوده كه نتونستم درسمو ادامه بدم ،البتزه بزا ايزن

خود را از اين لذت محروم مزي كننزد .ايزن امزر نشزاندهنزدش

سالي كه گذشته و بزا دورش بزارداريم مزي شزه دو

ريشززهداربززودن ايززن تفکززر بززين آحززاد جامعززه و حتززي زنززان

ي

سال كه از درس عق

افتادم (زهرا48 ،ساله)».

تحصيل كردش شاحل است كه ي
ي

نتيجه

زن خوب حتماً مادر است و

ازدوا موفق ،ازدواجي است كه رمرش آن فرزند باشد.
مشاركت كنندگان در ايزن مطالعزه ،ويژگزي هزايي را بزراي

برخالف وجود مساول و مشکالت مرتبط با فرزندآوري ،ازنظر

مادران امروزي ذكر كردند كه آنها را از مادران گذشزته متمزايا

مشاركت كنندگان در اين پژوهش ،مادري تجربهاي ارجمند بزا

ميكند و اين امر بهدليل شزاحلبزودن مزادران امزروزي اسزت.

ويژگي هاي منحصربهفزرد اسزت كزه هزي كزس حيزر از مزادر

ويژگي هايي كه امروزه ي

مادر را ايدهآل ميكند لاوماً همزان

نمي تواند آن را تجربه كند .اين تجربه بزا ويژگزيهزايي نظيزر

ويژگي هايي نيست كه مادران گذشته را ايدهآل ميكزرد و ايزن

شزخص

نشان دهندش تغيير نگرش جامعه نسبت به مفهوم مادري اسزت.

بيدفا بودن ،ازخودگذشتگي و افاايش صبر و تحمزل ،عشزق

حدود سهچهزارم مشزاركتكننزدگان در ايزن پزژوهش معتقزد

و وابستگي شديد ،افاايش اميد به زندگي ،حس آرامش ،يز

بودند ارزش و مفهوم مادري در طول زمزان دسزتخوش تغييزر

امتحان سخت و نگراني مداوم همراه است؛ بنابراين ،مادرشدن

شده است و اينکه اين ارزش افاايش يافتزه يزا كزاهش داشزته

تکامل روحي ،افاايش مسئوليتپذيري و متکلف ي

جامعهشناسي كاربردي ،سال سيام ،شماره پياپي ( ،)37شماره اول ،بهار 9718
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است بستگي به ايدهآلهاي ذهنزي هزر فزرد دربزارش مزادري و

امروزه ،مادر خوب و ايده آل بودن بهطور انکارناپذيري بزا

ارزش هاي آن دارد .براساس نتايج ميتزوان گفزت ايزن ارزش

مشاركت در بازار كار مرتبط است .همزان طزور كزه گرسزون

7

مادري نيست كه در طول زمان دستخوش تغييزر شزده اسزت؛

( )2009نيا در پژوهش خود نشان داد امروزه مادري بزهمنالزۀ

بلکه آنهه تغيير كرده است معنا و مفهوم مادري امزروز اسزت

مادر ايده آل شناخته ميشود كه عالوه بر وظايف خانزهداري و

كه مي طلبد آنها براي مادر خوب بودن در نقش هزاي بيشزتري

مززادري ،هززم بززراي رشززد و تعززالي اسززتعدادهاي شخصززي و

در اجتمززا ظززاهر شززوند .جالزز توجززه اسززت كززه بيشززتر

اجتماعي خويش و هم براي كم

در تأمين معزاش خزانواده،

مشاركتكنندگان معتقد بودند مادر شاحل ميتواند مادر ايدهآل

در عرصههاي شغلي نيا نقشآفرينزي كنزد .بزهعزالوه ،مزادري

باشد كه اين يعني نگاهي مثبت به دو پديدش اشزتغال و مزادري

براي زنان شاحل بر تصور از خود و هويتشان به شزدت تزأرير

در كنار هم است.

ميگذارد و هويت جديزدي بزه همزراه دارد .همزان طزور كزه

با اين حال ،زنان شاحل بهدليل محيط كار و شرايط شغلي،

اسميت )2007( 2در مطالعۀ خود نشان داد ابعزاد هزويتي زنزان

زير فشار نقشي و نابرابري جنسيتي در محيط كزار و خزانواده

در طول گذار به مادري تغيير ميكند .مؤلفۀ كليدي اين تغييزر،

قرار دارند و مادري هاينه هايي مانند زمان كمتر براي فرزنزد و

درک زنان از نقش هاي اجتماعي شان است .همهنين ،زنزان در

فرصتهايي مانند تالش براي رسيدن به مادر ايدهآل و تکامزل

بستر گذار به مادري از دنياي عمومي كار و شزغل وارد دنيزاي

خصوصيات شخصي و بينفردي را بزراي ايزن دسزته از زنزان

خصوصي خانه ،بهه و خانواده ميشوند.

تغييزرات

مادران شزاحل بزا وجزود همزۀ مشزکالت موجزود ،بزراي

بهشدت افاايش داده است .به اين داليل و به موج

ايده اي و فرهنگي رخ داده در جامعه ،هرچند مزادري بزاارزش

مادرشدن اهميت زيادي قاول اند و داشتن ي

فرزنزد را الزمزۀ

اسززت ،نقززش و هويززت مززادري در ابعززاد روحززي ،جسززمي و

زندگي ميدانند؛ چون با داشتن فرزند تجربۀ منحصربهفردي را

اجتماعي آن دستخوش تغيير شده است.

ازنظر عاطفي و معنوي خواهند داشت كه ارزش آن با هي چيا

نتايج پژوهش نشان ميدهند مادري بهمنالۀ يکي از مهمتزرين

ديگر مقايسهكردني نيست؛ ولي لاومي به داشتن تعداد بيشتري

وظايف زنانه شناخته ميشود و ارزش اجتماعي زنزان را افزاايش

فرزند احساس نميكنند .همهنين ،اگرچه فرصتهزاي شزغلي

ميدهد .جامعه با قزدرت از هنجارهزاي اجتمزاعي تشزويقكننزدش

به مياان الزم و با توجه به تحصيالت براي زنان حزال حاضزر

مادري حمايت ميكند و سرباززدن از آن ميتواند تبعات بسزياري

جامعۀ ايران فراهم نيست ،امروزه ديگر آنهزا خزود را منحصزر

9

به خانه و خانهداري نمي دانند و تمايل دارنزد هرچزه بيشزتر و

( )2012معتقد اسزت بزيفرزندمانزدن بزراي زنزان گاينزۀ آسزاني

مزؤررتر بززه عرصززههزاي اجتمززاعي وارد شززوند و تخصززص و

نيست؛ چون فرزندآوري بهمنالۀ هنجزار فرهنگزي در نظزر گرفتزه

مهارت خود را بالفعل كنند .اين تمايل متأخر در آنان ،فرصزتي

مي شود .اگرچه فشارهاي جامعه ميتواند داشتن فرزند را تشزويق

براي خانزهداري و فرزنزدآوري بزه سزب

و سزياق مزادران و

كند ،براساس يافته هاي مطالعۀ ادين و كفزاالس )2005( 4بزهدليزل

مادربارخهايشان بزاقي نمزيگزذارد و آنزان در مسزير جديزد

انتظارات فراوان از زنان ،هزم در حزوزش مزادري و هزم در حزوزش

بهدنبال مديريت تركي

كار و بهه در زندگيشانند .هرچند در

نقش آفريني در فعاليتهاي اجتماعي ،زنان مايلاند بزه ايزن فشزار

اين فرايند زنان شاحل بهدليل وجودنداشتن حمايزت اجتمزاعي

اجتماعي و نياز عاطفي خويش با تعداد كمتري فرزند پاسخ دهنزد

و در نبود سياستهاي خانوادهمحور با هاينزههزاي فرصزت و

و از داشتن تعداد زياد فرزند اجتناب كنند.

تعارضهاي كار و مادري روبهرو هستند.

براي زنان به همزراه داشزته باشزد .همزان طزور كزه هيزون-جزو
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 گذار به مادري براي زنان شاحل ممکن است، بدين ترتي
 اضافهشزدن.روندي طبيعي و در عين حال چالشبرانگيا باشد
 فشزارهاي،هويت مادري به هويت هزاي زنزانگي و كارمنزدي
محيط شغلي و فشارهاي فرهنگي مرتبط با مادر خزوب بزودن
مي تواند گذار به مادري را براي زنزان شزاحل بزا چزالشهزاي
 محزيط اجتمزاعي و سياسزتي، در مقابزل.متعددي روبهرو كند
 شزرايط شزغلي و،با رويکرد دوستدار و حامي خانواده

مناس

زندگي و حمايتهزاي عزاطفي خزانوادگي (بزهويزژه ازطزرف
همسر) مي تواند نقش مهمي در طبيعيبودن گزذار بزه مزادري
.زنان شاحل ايفا كند
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