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Abstract 
Objectives: The main purpose of this study is to describe mothers' deep 
understanding of their maternal experience  .Methods: The research method is 
qualitative and phenomenological. The study population includes 20-45-year-old 
mothers in Arak. The study data was collected using in-depth individual 
interviews. Samples were purposefully selected and after 24 interviews, 
theoretical saturation was obtained. After recording the interviews, the data were 
written and analyzed. Data were analyzed using Colaizzi’s (1978) method, which 
was also described by Mustacas   (1994  .) Results: Data analysis shows that 
participating mothers, despite their differences in education and occupation, had 
three main categories of reflection, identification and social pressure in their 
maternal experience .  Conclusion: Rethinking the empathetic, compensatory, 
conscious, competitive, and planning subcategories, motherhood shows that 
mothers today are rethinking how their maternal lives are. Identification of the 
subcategories of creating leisure and trying to create or expand communication 
networks shows that mothers in the process of motherhood are also seeking new 
identity packages. Also, the social pressure with the subcategories of lack of 
supportive institutions, and the mother responsible for the child refers to the 
pressure that the mother feels in the society regarding how she plays her role. 
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Extended abstract 
1. Introduction 
Discussions on motherhood have been 
raised from different perspectives. The 
difference between these issues is due to 
the fact that the differences between men 
and women and the roles assigned to them 
are seen as sexual and biological, or as 
gender-based and socio-cultural. In a 
biological view, mother is referred to as 
the existence of a woman who is fertile and 
has a child; however, motherhood is a 
socio-cultural concept that includes all 
the features that a society defines for the 
concept of mother in its social memory 
(Greenley, 2014: 120). Motherhood has 
evolved as a social base under the 
influence of the context of different 
societies in historical times and has also 
changed the way it plays the role of 
mother. Based on this, it can be said that 
mothers in different societies and 
historical periods have had different 
experiences of motherhood.  In other 
words, women's lived experience of 
motherhood is affected by elements such 
as social contracts, beliefs and traditions, 
group affiliations, their conscious actions, 
etc. and as a result, the analysis of this 
experience in different societies yields 
various results. In this regard, the main 
purpose of this study is to describe in 
depth the mothers' understanding of their 
maternal experience. 

2. Methods 
 The research method is qualitative and 
phenomenological. The study population 
includes mothers in the age range of 20 to 
45 years old in Arak. In this study, the data 
was collected through in-depth individual 
interviews. Samples were purposefully 
selected and after 24 interviews, 
theoretical saturation was obtained. After 
recording the interviews, the data were 

written and analyzed. Data were analyzed 
using Colaizzi’s (1978) method, which was 
also described by Mustacas (1994). 

3. Results 
 Data analysis shows that participating 
mothers, despite their differences in 
education and occupation, had three main 
categories of reflection, identification and 
social pressure in their maternal 
experience. 

4. Conclusion 
Mothers, using the information provided 
to them in the modern world through the 
information and communication 
networks, review how their maternal lives 
are and weigh the consequences. One of 
the aspects of this rethinking was 
conscious companionship and empathy 
that mothers had with their children 
(empathetic mother) . Another aspect of 
the effort was the multiple-dimensionality 
of the child's life, formed to compensate 
for the shortcomings of the mother's own 
life (compensatory motherhood). Another 
aspect refers to the fact that they did not 
have a duty to look at a mother and 
consciously feel it, and act on it (conscious 
motherhood). Another issue with the 
interviewees was their concern that their 
child was lagging behind her peers. In fact, 
they tried not to put their child behind 
others by rethinking their maternal 
actions (Competitive mother). Another 
aspect of these mothers' rethinking was 
planning how they would play this role. 
"Motherhood means planning", imitated by 
Bourdieu, refers to two different types of 
planning by two groups of mothers: 
1(Planned motherhood as an ability. And 2) 
Planned motherhood as compensation for 
not being a full-time mother. The first is 
more true of educated, unemployed 
mothers. This can be concluded because 
motherhood is the most important role 
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that these mothers can play in fulfilling 
their acquired abilities as an educated 
woman. Therefore, they try to do this role 
in a planned and scientific way. In fact, this 
indicates that many mothers, due to the 
inconsistency of the needs of the labor 
market with their academic field cannot 
work anywhere and cannot even use their 
knowledge in their personal life and 
playing roles such as motherhood, (as 
knowledge and expertise are not in line 
with roles such as motherhood). The only 
positive point is that it gives them the 
mental belief that as an educated mother, 
they should have a more planned and 
consequently more successful 
motherhood. The second type, "planning 
as compensation for the absence of a full-
time mother," is more true of working 
mothers. These mothers try to make up for 
their absence and full-time absence in the 
role of mother by planning and thus saving 
time. This point also indicates the 
existence of a definition of a desirable 
mother in the collective subconscious of 
mothers, which puts additional pressure 
on working mothers, both physically and 
mentally. Identification, which is found 
among the majority of mothers, especially 
unemployed mothers, is one of the main 
categories that refers to the efforts of 
mothers in creating leisure and also 
creating or expanding communication 

networks, during motherhood. In fact, 
mothers try to have time for themselves 
and their motherhood to pursue their 
interests, in addition to motherhood, by 
trying to be a member of groups (mother 
groups as the most accessible possibility 
provided for them to shape their presence 
in society). Social pressure is another 
major category that refers to the pressure 
of society at all levels, both at the family 
level and at the macro level (due to social 
beliefs and the definition of"desirable 
mother"). Interviews show that mothers, 
because of this pressure, are concerned 
about how they play their role as the 
primary responsibility for the child. 
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 پژوهشی  علمی

  45 تا 20 مادران مطالعه مورد)مادری  زیسته  تجربه پدیدارشناسی
 ( اراک شهر ساله
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 تاریخ دریافت:
د  1۵  1400مردا

 : پذیرش تاریخ 
 1400دی  27

 :تاریخ انتشار
 1400 بهمن 28

 

 چکیده
ه  از  مادران  درک  عمیق  توصیف  پژوهش  این  اصلی  هدف:  اهداف  روش .  است  مادریشان   یتجرب

ت  پدیدارشناسی شیوه به و کیفی نوع  از پژوهش انجام روش: مطالعه  يموردمطالعه يجامعه. اس
 های مصاحبه  از  استفاده  با  هاداده   آوریجمع   و  است  اراک  شهر  ساله   4۵  تا  20  مادران  تحقیق،  اين

مونه.  است  گرفته  صورت  فردی  عمیق تخاب  هدفمند  صورتبه  هان  24  انجام  از  پس  و  شدند  ان
ری  اشباع   مصاحبه، کتوب  هاداده  ها،مصاحبه  ضبط  از  پس.  شد  حاصل  نظ ل   مورد  و  شدند  م   تحلی

19)  موستاکاس  که (  1978)  کوالیزی  روش  از  هاداده  تحلیل  برای.  گرفتند  قرار یز(  94 ح   را  آن   ن   تشری
ندهشرکت  مادران  که  دهدمی  نشان  ها  داده  تحلیل:  ها  یافته.  است  شده  گرفته  کمک  کرده،  باوجود   کن

ل،  و  تحصیالت  در  هایشانتفاوت صلی  یمقوله  سه  مختلف  اشکال  به  شغ   یابی هویت  بازاندیشی،  ا
شان  یتجربه  در  را  اجتماعی  فشار  و  مادری :  مقوالت    خرده  با  بازاندیشی:  گیرینتیجه.  اندداشته  مادری

 در  امروز مادران که دهدمی نشان ،ریزیبرنامه معنای به مادری  و رقابتی آگاهانه، جبرانی، همدالنه،
ی  مادریشان  چگونگی  مورد ی  بازبین یز  یابیهویت.  کنندم ت    خرده  با  ن قوال   برای   تالش   و  فراغت  خلق:  م

،  هایشبکه  گسترش  یا  ایجاد  کسب  درصدد  مادری  کنش  جریان   در  مادران  که  دهدمی  نشان  ارتباطی
  نهادهای   فقدان:  مقوالت    خرده  با  اجتماعی  فشار  همچنین.  هستند  نیز  هویتی  جدید   هایبسته

 در  جامعه  جانب  از  مادر  که  کندمی  فشاری  به  اشاره  فرزند،  قبال    در  اصلی  مسئول  مادر  و  حمایتی
 . کندمی حس  خود نقش ایفای  چگونگی با ارتباط

 کلیدواژه ها: 
 بازاندیشی، پدیدارشناسی،

 اجتماعی  فشار و یابیهویت
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 ساله شهر اراک(   45تا  20مادری)مورد مطالعه مادران پدیدارشناسی تجربه زیسته . زندی اطمهف

 مقدمه و طرح مسئله 1
از    «»مادری مراقبت  و  توجه  معنای  به  معموالً 

و   روانی  عاطفی،  مادی،  نیازهای  ارضای  کودکان، 
و همچنین برقراری    هاآناحساس مسئولیت در قبال  

نیازهای   که  است  برآورده    هاآنمناسباتی    کند ی مرا 
چگونگی  24:  1،1990)آدامز و  مادری  از  ک ی  آن(.  ی 

خانواده   و  زنان  مطالعات  حوزه  در  مطرح  مباحث 
که: آیا مادری    برد ی م ی بحث را به آنجا  رشتهو    است

طبیعی اده یپد بیولوژیکی    ی  و  غریزی  سرنوشت  و 
و   است؟  زنان  از    ترمهم برای  مادری  رفتار  آیا  اینکه 

؟ و یا رفتار مادری در فضای  ردیگی ماین غریزه نشأت  
شکل   اقتصادی  و  فرهنگی  و    ردیگی ماجتماعی، 

 نظراختالف است. در رابطه با این موضوع    مندخ یتار
دارد.   طبیعت  فرزندآور ی  اعده وجود  را  مراقبت  و  ی 

به   اساسی  توجه  خواستار  و  دانستند  ی  هاتفاوت زن 
مرد   و  زن  اسمیت 1993)  2)هلد  اند شده میان   ،)3 

چودورو 2013) را    در   ،4((.  مادری  رفتار  راستا،  همین 
مادری   غریزه  و    دانستهی مکارکرد  طبیعت  در  که 

دارد )چودورو،  از  32:  1978بیولوژی انسانی ریشه   .)
که   است  زنان  در  ناخودآگاه  تمایلی  مادری  او  نظر 

در   را  مادرانه  این  زاندیانگی برم  هاآناحساسی   ،
از   ناشی  مادرانه  و  بطهرااحساس  مادر  مستقیم  ی 

در   که  است  کودکی  در  بازتولید  سالبزرگ دختر  ی 
بالفرهاردی 1981)چودورو،    شود یم و  در  1999)   5(؛   )

مادری»کتاب   غریزه    «غرایز  که  است  شده  مدعی 
وجود   زن  هر  نهاد  در  بیولوژیکی  صورت  به  مادری 

نقش   به  او  و  هاهورموندارد.  لوسیتوسین  ی 
ب وابستگی  در  اشاره  پروالکتین  فرزند  و  مادر  ین 

، در رویکردهای  شدهاشاره. در مقابل  رویکرد   دینما یم
جنسیت،   به  نسبت  از  «مادری»اخیر  نمودی   ،

اجتماعی،   تاریخی،  فضای  در  که  است  ارتباطات 
نژادی   حتی  و  )  رییتغقابلاقتصادی  ، 6گلن است 

بدانتر  (. 12:  1974 راستا،  همین  کتاب  1980)  7در  در   )

 
1 Adams 
2 Held 
3 Smith 
4 Chodorow 

با بررسی تاریخ مادری در غرب، سعی    «عشقی فراتر»
در بیان این مسئله دارد که در قرون گذشته، مادری  
شواهدی   وی  است.  نبوده  مطرح  امروزی  شکل  به 

در قرون گذشته،   کهن یا مبنی بر    داردی متاریخی بیان  
قرن   از  تنها  و  نداشتند  را  امروزی  اهمیت  فرزندان 

اهمیت    جیرتدبه هجدهم   این    اندشده دارای  و 
ی خود رسیده است.  حداعالبه اهمیت در قرن بیستم  

تحت    ازنظر کامالً  مادری  غریزه  مسئله    ر یتأثاو 
و    شدهل یتحم  ها زن بر    اجتماع و تفکرات غالب بر آن 

این  شناختست یزجنبه   البته  ندارد.  طبیعی  و  ی 
مورد   کامالً  چنااندنگرفتهقرار    دییتأ رویکردها  نچه  ؛ 

به.   زیادی  معترض    «بدانتر»ی  نگارخ ی تارتعداد 
هنر،   در  شواهدی  ارائه  یا  و    خصوص بههستند 

همچنین  های نقاش و  گذشته  قرون  از  مانده  جا  به  ی 
بودن   جدیدالوقوع  بر  مبنی  را  او  نظریات  ادبیات، 

همچنین  دانندی مغریزه مادری و مهر مادری مردود    .
ترشح    ازنظر مهاهورمون علمی  که  غریزه  یی  حرک 

مادری و عامل وابستگی مادر به نوزاد باشد هنوز به  
)شروین  است  نرسیده  ی انکته   (. 264:  8،1998اثبات 

بین   این  در  کرد    توان ی مکه    که   است  ن یامطرح 
حتی   و  خوابیدن  و  خوردن  چون  غرایز  از  بسیاری 

جنسی  هاش یگرا زیستی    باوجود ي  اموری  اینکه 
اما   فرهنگی    متأثر  شانی چگونگهستند  شرایط    – از 

یک    عنوانبه اجتماعی و اقتصادی ست. اینکه انسان  
غذا  به  نیاز  زنده  دارد    موجود  جنسی  تمایالت  یا  و 

یا   و  خوردن  را  چیزی  چه  اما  است،  طبیعی  امری 
و   گرفتن  جنسی  ارتباط  چگونه  یا  و  خوردن  چگونه 

آ  درواقع همگی  چگونگی  جنسی،  رفتار  از    متأثرداب 
و   نیز  ندامندخ ی تارشرایط  است    گونهن ی ا. مادر شدن 

توانایی   بگوییم  است  بهتر  و  شدن  مادر  یعنی 
کودک   باردارشدن آوردن   دنیا  به  است،    و  بیولوژیکی 

و   بسترمند  )مادرانگی(،  مادری  رفتار  چگونگی  اما 
اجتماعی  هاانیجراز    متأثر شرایط    -ی  فرهنگی، 

و  اقت قدرت  مناسبات  معرفتی  هاگفتمانصادی،  ی 

5 Blaffer Hrdy 
6 Glenn 
7 Badinter 
8 Sherwin  
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(  201۵)  1کنیبیهلر   که   طور همان   درواقع .  استمشروع  
محصول   صد  در  صد  بشر،  رفتار  است:  معتقد  نیز 
محصول   صد  در  صد  حال  عین  در  و  است  طبیعت 

غریزه  ؛  جامعه  راتیتأث که  نسبت  همان  به  یعنی 
میزان   همان  به  است،  زن  طبیعت  محصول  مادری 

تحت   رفتاری   ریتأثنیز  و  محیطی  عوامل  و    تربیت 
روابط    متأثرو    شود ی مکسب   چگونگی  و  فرهنگ  از 

نگاه  استاجتماعی   در  مادر  اساس،  این  بر   .
و    اشی ست یز دارد  باروری  قابلیت  که  زنی  وجود  به 

؛ اما مادرانگی  شودی مصاحب فرزند شده است گفته  
اجتماعی   تمام    –مفهومی  شامل  و  است  فرهنگی 

در  های ژگیو مادر  مفهوم  از  جامعه  که  است  یی 
 (. 120: 2،2014حافظه اجتماعی خود دارد )گرینلی 

پدرساالری که به نابرابری قدرت بین دو جنس و  
ارتباطی   الگوی  یک  دارد،  اشاره  زنان  بر  مردان  کنترل 

زنانگی  بین  جنسیتی  نظم  مردانگی   و  سراسر    و  در 
آدرین   چون  پژوهشگرانی  نظر  از  که  است  جوامع 

  اثرگذار چگونگی مادری کردن  بر 4اریک مسه  و 3ریچ 
در   مردان  و  زنان  نقش  از  که  تحلیلی  در  ریچ  است. 

، به تمایز میان  کندی مفرآیند رشد و مراقبت از کودک  
ی گفته. به  رسدی م  «6نهاد مادری »و    «5مادری کردن »

ی بالقوه  )رابطه نهاد مادری، پتانسیل  مادری کردن    او
( را که تحت کنترل  هابچهزنان با قدرت تولیدمثل و با  

است   داده  قرار  هدف  ماند،  خواهد  باقی  مردان 
ی مفهوم  پدرساالر   او   ازنظر  درواقع (. 12: 7،1976)ریچ 

را   تعریف  اگونهبه مادری  خاص    کند ی می 
و  114:  1381)فریدمن، نابرابری    مسه،  ازنظر(؛  رابطه 

بین  دارد،  دو جنسکه  تاریخی است  اواقعهوجود  ی 
گفته است، پدرساالری در    8که آلن تورن   طور همان و  

دارد،  اجامعههر   که  شرایطی  اساس  بر    تواندی م ی، 
 شکل خاصی بگیرد و مختص آن جامعه شود. 

 
1 Knibiehler تاریخ نویس فمنیست فرانسوی متخصص در  
ن و مادری   نگارش تاریخ زنا
2 Greenlee 
3 Adrienne Rich 
4 Eric mese استاد دانشگاه بوردو )فرانسه( و از شاگردان آلن 
 تورن در حوزه جنسیت

که    دهد ی مبررسی تاریخی جامعه ایران نیز نشان  
جامعه   ارتباطی  هانظم این  الگوهای  و  جنسیتی  ی 

را بر    متفاوتی  و  کرده  تجربه  مردانگی  و  زنانگی  بین 
تاریخ   طول  در  مادرانگی  مفهوم  فوق،  نظرات  اساس 

جامعه بیستم    این  قرن  ابتدای  تا  است.  بوده  متغیر 
قاجار   دوران  پایان  تا  بر  پدرساالریعنی  سنتی  ی 

نتیجه   مادری  جامعه  این  در  بوده.  حاکم  جامعه 
و رابطه جنسی ست و نقش مادری جز در   همسری 

برآوردن   و  دادن  تعریف  ازهاینشیر  کودک  زیستی  ی 
در    شودی نم زندگی  دلیل  به  گسترده  هاخانواده و  ی 

مادر   زمان،  آن  بر  تنهابهدر  را  کودک  از  مراقبت  یی 
کمک   زمینه  این  در  نیز  دیگران  از  و  ندارد  عهده 

ان قاجار یعنی  البته تغییراتی که از پایان دور   . ردیگیم
و در دوران    شودی مشروع    از دوران مشروطه به بعد

و   دوم  و  اول  ادامه دهه پهلوی  انقالب  از  بعد  اول  ی 
و  ابدییم کودک  از  مادر  مراقبتی  نقش    درواقع ، 

تغییر   گام  به  گام  را  این    .دهدیممادرانگی  طی  در 
همچنین   و  کودکان  تربیت  و  پرورش  به  توجه  دوره 

تغذیه   و  فعاالن  ابدیی ماهمیت    هاآن بهداشت   .
زنان در    حقوق  مشروطه  از  پرورش  نهیزمبعد  ی 

بهداشت و    هاروش کودک،   اصول مراقبت، تغذیه،  و 
آموزش   این  دادندیم...  بنیان  آگاه    هاآموزش .  بر 

نشریات   طریق  از  عمدتاً  و  داشت  قرار  مادران  کردن 
این  97:  1382خسروپناه،  )  شدیمارائه   اساس  بر   .)

مادران باید به تغذیه کودک اهمیت بدهند    هاآموزش
آن   برای  و  زیربرنامهو  باشند؛  بندزمانی  داشته  ی 

قائل   زیادی  اهمیت  کودک  تندرستی  برای  بایستی 
تر  بر  همچنین  و  باشند،  تحصیل  و  کودکان  بیت 

- 101فراوانی شده است )همان:    دیتأکی آنان  آموزعلم
(. پس از آن با پیشرفت پزشکی و بهداشت، رشد  98

زیاد   تعداد    .شودی مجمعیت  چون  طرفی  از 
مراقبتی  هاخانواده  نقش  و  یافته  کاهش  گسترده  ی 

5 Motherhood 
6 Motherhood Institution 
7 Rich 
8 Alain Touraine 
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همچنین   و  شده  پررنگ  بسیار  کودک  از  مادر 
تغییر کرده است،   هااده خانوچگونگی تقسیم کار در 

تغییر   مادری  مفهوم  برجسته    کندی ملذا  شدت  به  و 
مهم    شود یم و  طرح  مادری  کیفیت  بعد  شودی مو   .

رشد  دهه از   نرخ  جنگ  از  بعد  یعنی  انقالب  اول  ی 
کم   ایران  در  تعداد    شود ی م جمعیت  کاهش  با  و 

تغییر   مادری  معنای  دیگر  بار  و    کندی مفرزندان 
ا پرورش  به  کودک اهمیت  کنار    ستعدادهای  در 

بسیار   او  زیستی  این  شودی م   پررنگمراقبت  بر   .
فرهنگی    توانی ماساس   اجتماعی  تغییرات  گفت 

ایجاد   تغییرات  راستای  در  ایران،  در  گرفته  صورت 
در   نیز  را  مادری  الگوهای  ارتباطی،  الگوهای  در  شده 

استهاگروه کرده  متحول  زنان  مختلف  این    ی  و 
در   خصوصاً  باهاال ستحول  اخیر    الگوی   تغییر  ی 

تر گسترده   حضور   و ها  خانواده  در   اشتغال   و  تحصیل
  در   آنان   موقعیت  تغییر  نتیجه   در   و   کار   بازار   در   زنان

اجتماعی، شتاب بیشتری داشته است.   روابط  الگوی 
که   واقعیت  این  کنار  در  نکته  امروز  هاخانواده این  ی 

غلبه  هاچالش با   همچون  و  هاارزشیی  فردگرایانه  ی 
نگر،   نرخ  هانقش یی، تضاد  گرامصرف مادی  ، افزایش 

  ... و  مطالعات    بانیگربه دست طالق  لزوم  هستند، 
در   جاری  مسائل  پیرامون   میدانی  و  زندگی  تجربی 

روزمره خانواده و مناسبات درون آن، از جمله مطالعه 
شرایط   بر  آن  چگونگی  که  مادری  موضوع  پیرامون 

جامعه   نتیجه  در  و  محرز    اثرگذارخانواده  را  است 
پیرامون  دینما یم ژرفانگر  مطالعات  اساس  این  بر   .

که   است  اهمیت  حائز  جهت  آن  از  مادری  تجربیات 
دانش انباشت  به  نظری  بعد  این  شودی م منجر    در   .

با   مادری  از  موجود  تجربیات  میان  نسبت   که  دانش 
در بعد کاربردی   کند یمگفتمان رایج مادری را روشن  

مسائل    ترانهی گراواقع ی  های زیربرنامهبه   پیرامون 
کمک   شرایط  بهبود  به  نتیجه  در  و  خانواده  و  زنان 

 .کندیم

مطالب   به  توجه  این    شدهمطرح با  در  آنچه 
زمان    پژوهش  در  که  است  این  هستیم  آن  دنبال  به 

در   بودگی  مادر  چگونه    موردمطالعهی  جامعهحاضر 
از   درکی  چه  مادران  و  خود  تجربهاست  مادری  ی 

واقع   در  نقش    میخواهی م دارند؟  و  مفهوم  بدانیم 
در   تعریف    موردمطالعهی  جامعهمادری  چگونه 

حال  شودیم در  مادرانگی  تعریف  از  تغییری  اگر  ؟ 
چه   به  و  چگونه  تغییرات  این  است،  گرفتن  شکل 
مادری   فاکتورهای  کدام  در  واقع  در  و  است  شکل 
یا   بسترها  چه  همچنین  و  است؟  افتاده  اتفاق 

 هستند؟ رگذاریتأثشرایطی بر این تغییر 

 پیشینه تجربی 2
از    که  ازآنجا خانواده    نیترمهم یکی  کارکردهای 

زنان  ف نقش  ایفای  چگونگی  و  است  رزندآوری 
  است   کنندهنییتعمادر در این رابطه بسیار    عنوانبه

ی مستقیم  رابطه ی درک آنان از مادربودنشان  نحوه و  
با چگونگی ایفای این نقش دارد؛ لذا پژوهش در مورد  

ی حوزه ی مادری و درک زنان از این تجربه، در  تجربه 
بسز  اهمیت  از  خانواده  و  و  زن  است  برخوردار  ایی 

پژوهش   زمینه  این  در  بسیاری  که    اندکرده محققین 
 : میکنی م اشاره  هاآن به برخی از 

- ( جاه  پژوهش  1396رفعت  در  جوان  »(  زنان 
مادری   نقش  و  معنا  بازتعریف  ی امطالعهو 

مادران   روی  ساکن    40تا    2۵بر  ساله 
تصور  «شهرری و  معانی  تا  کرده  تالش   ،

مادر از  زنان  و  پیشینی  واقعی  تجربیات  و  ی 
این   در  آنان  کنونی  معانی  و  تصورات 
خصوص را با روش کیفی مورد مطالعه قرار  

زنان   مادران   موردمطالعهدهد.  میان  از 
محله    متأهل ساکن  جوان  غیرشاغل 

روش    اندشده   انتخاب   آباد دولت  و 
بوده،  ریگنمونه  مفهومی  یا  نظری    رون یازای 

دین  گرایش  و  تحصیالت  معیار  در  دو  ی، 
لحاظ  ریگنمونه  گردآوری  اندشده ی  فنون   .

نیمه    هاداده  و  عمیق   افتهیساخت مصاحبه 
در همه    آنچه ،  ها افتهبوده است. بر اساس ی

و   شدن  مادر  به  تمایل  بود  مشترک  مادران 
باور به ضرورت آمادگی و آموزش برای نقش  

مادران   اما  بود  ،  کردهلیتحصمادری 
، نگاه انتقادی  شانی نید از گرایش    نظرصرف
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مادری   رایج  معنای  در    اندداشتهبه  و 
شخصی   عالیق  به  عمل    ترفعال پرداختن 

مادران  اندکرده یم در  با    دهکر لیتحص. 
گرایش دینی باال، شکاف بین تصور و تجربه  

از   دینی  هاکرده ل یتحصمادری  گرایش  با  ی 
بوده   کمتر  دیدگاه    حال ن یباا پایین،  در 

وظایف   کثرت  و  حقوق  قلت  به  انتقادی 
 .اندبوده مادران با آنان مشابه  

و   - با    (139۵)  ی بیطخوشبخت  پژوهشی 
ی مادر از دیدگاه  های ژگیو ی »مطالعهعنوان 

دختر این  اندداده انجام    «دانشجویان  در   .
سه   کیفی  رویکرد  با  از   سؤال پژوهش    کلی 

)شرکت  دانشجویان(    60کنندگان  از  نفر 
به    سؤال پرسیده و سپس متن پاسخ به هر  

استقرایی  وهیش کیفی  محتوای  تحلیل  ی 
تحلیل    شدهی بررس نشان    هاداده است. 

که   ی  های ژگی ووقتی    هاکنندهشرکت داده 
را   خویش  مادر    شمردند ی برمشاخص 

صبوری،  های ژگیو چون  ی،  ازخودگذشتگیی 
داشتند مدنظر  را  مادر  دلسوزی  و  ؛ مهربانی 

به   وقتی  در  های ژگی واما  آینده  در  خود  ی 
عالوه بر مهربانی    کنندی مجایگاه مادر اشاره  

خصایصی  ازخودگذشتگو   به    ازجمله ی 
  ی تربیتی، آگاهی هاروش آگاهی به مسائل و  

ایجاد   از  آگاهی  محبت،  و  اقتدار  بین  مرز  از 
  درواقع .  کنندی مفضای مناسب و آرام اشاره  

دانشجویان معتقدند برای مادر شدن بیشتر  
به   اینکه  نیاز  های ژگ یو از  خاص  احساسی  ی 

به   باشند  خاص  های آگاه داشته  ی درباره ی 
 فرزند پروری نیازمندند.

با  1392)   ی فشارک محمدی   - پژوهشی  در   )
دو  »ن  عنوا بین  در  مادری  مفهوم  بررسی 

زنان از  زنان  «نسل  دید  از  مادری  مفهوم   ،
ایرانی را با روش نظریه مبنایی بررسی کرده  
شکل   پرسش  این  پی  در  تحقیق  این  است. 
معنا   را  مادری  چگونه  زنان  که  است  گرفته 

و    کنندیم دارند؛  مفهوم  این  از  درکی  چه  و 

م تحت  اینکه چگونه درک افراد از این مفاهی
و موقعیت    ترعی وسی اجتماعی  هانهیزم  ریتأث

شکل   افراد  این  ردیگی مخاص  اطالعات   .
پژوهش از طریق مصاحبه عمیق با سی نفر  

)از   فرزند(  زنان  فاقد  و  فرزند  صاحب  از  اعم 
است. این زنان متعلق به دو    شده  یآورجمع 

متولدین  باشندی منسل   اول  نسل   :
دوم    1348تا    1337ی  هاسال  نسل  و 

با    هامصاحبه.  1367تا    13۵۵متولدین  
شده   تحلیل  نظری  کدگذاری  از  استفاده 
تعریف   که  است  داده  نشان  نتایج  و  است 

در هر    زنان از مفهوم مادری در سطح انتزاع 
ویژگی   هر  با  و  شرایط  هر  در  و  سنی 

مادری    است یکسان    صورتبه تعریف  در  و 
بی و  مشترک  تعابیر  استفاده  ن از  االذهانی 

در اظهارات خود به    هانمونه. تمامی  کنندیم
رسالت،  نیاز،  ایثار،  چون  محوری  مفاهیم 

اما  .اندداشتهفضیلت، تربیت و رشد اشاره 
واقعیت    هاآن ی  هایاستراتژ با  مواجهه  در 

از   است.  هاتفاوت مادری  برخوردار  یی 
مادری   واقعیت  با  مواجهه  در  مادران 

تحدید،  یهایاستراتژ ترجیح،  تغییر،  چون  ی 
 .اندده یبرگزتعویق و انصراف را  

بررسی  »پژوهشی با عنوان    (1388میرزانژاد ) -
زنان   میان  در  مادری  )تجربه  مطالعه جوان 

جویبار( شهرستان  داده    «موردی  انجام 
مبنایی   نظریه  پژوهش  این  روش  است. 
طریق   از  پژوهش  این  اطالعات  و  بوده 

با   عمیق  بین  ماد  30مصاحبه  جوان  تا    20ر 
این  آورجمع سال    3۵ نتایج  است.  شده  ی 

نشان   مشارکت    دهدی مپژوهش  عدم  که 
پدر، عدم حمایت دولت از زنان شاغل مادر  

آموزش   عدم  و  و    از یموردنشده  باردار  زنان 
مادران   منفی  نگاه  ایجاد  به  منجر  فرزنددار، 
است.   شده  مادریشان  تجربه  به  نسبت 

ن قداست مادری و  عالوه بر این شعاری بود
عدم بیان شدن این قداست در عرصه عمل  
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به   نسبت  زنان  نارضایتی  از  دیگری  عامل 
 فرزندآوری بوده است. 

سیال  »( در پژوهش  2019همکاران )خادم و   -
  مطالعه   یک)مادری    مفهوم   بودن 

  در   شدن   مادر   مورد   در   شناختیجامعه
تجربه    در   شاغل   پدران  و   مادران   زندگی، 

با  («تهران از  1روش گراندد تئوری،    طریق   و 
  زن   یک  و  زوج  1۵  با  عمیق  مصاحبه  31

چهار     غالب   گفتمان»ی:  ده یپد مجرد، 
  اعتقاد »و    «3مادری   بودن  زنانه»  و«  2مادری 

در »   و«  4جنسیتی   مادری  ورای  به   گسست 
خراج کردند.    «5مادری   مسلط  گفتمان را است

بودن مادری   ذاتی  و  زنانه  به  پدیده اول  دو 
شده   نهادینه  زن  یک  در  که  دارند  اشاره 

دو پدیده دوم، مادر   کهی درصورت است.    در 
و   زنانه   وظیفه   یک   بودن   نوعی   بر  نیست 

بر  تعادل  داللت    مبتنی  زوجین  توافق 
پژوهش    .کندیم این  در  مرکزی  پدیده 
ست که حاکی از   «تکثر در مفهوم مادری»

مادری   مفهوم  در  سیالیت  بنا  .  استنوعی 
مادر   بر پژوهش  این    دیگر   شدن   نتایج 

ً   و   طرفهک ی  وظیفه   یک عنوان  به   زنانه   صرفا
مردم   شودی نمتلقی     گذاشتن   کنار  با  و 

  را   متفاوتی  عملکرد  اصولگرا،  یهاگفتمان
تکثرگرایی    کنندی م  دنبال  بر  مبتنی  که 

اساس    هرچند  درواقعاست.     ها سنت بر 
  زنانه   را  بودن   مادر   هم   هنوز   هازوج بیشتر  

در دانندیم اما    و   تعامل  به   خود   عملکرد   ، 
 .انددهی ها رسزوج  بین  متقابل توافق

)  6کرسون  - همکاران  پژوهش    ( 2017و  در 
مادران  » از  زایمان  ماجراهای  روایت  تحلیل 

سنین    81ی  هامصاحبه،  «جوان )در  مادر 
در    24-1۵ که  را  در    2014- 1۵سال( 

 
1 Grounded Theory 
2 “the mothering dominant discourse of mothering” 
3 “feminity of mothering” 
4 “belief in beyond the gender mothering” 

انجام   کانادا  جورج   پرنس  و  گریترونکوو ر 
ارزیابی   روایی،  نظریه  طبق  بر  بود،  شده 

  بیشتر  تحقیقات  روایی از   کهی درحالکردند.  
)از   متوسط  و  بالغ  زنان   ماجراهای  زایمان، 

منعکس   را  سنی(  این  کنندی منظر   ،
داد  نشان  ماجراهای    پژوهش  چگونه  که 

سن،    شدهنقل کم  مادران   توسط  زایمان  از 
به    ترگسترده ی  هات ی روابا   یی  زابچه راجع 

ننگ    داغ  و  پایین  خیلی  سن    ی اجتماع در 
آن،) از  حاصل  دارند.    استیگما(  ارتباط 

متقابل کنندگانشرکت ی  هات یروا تعامل    ،
میان  اده یچیپو   را  هویت،  ریگشکلی  ی 

گفتگوهای    اجتماعیتوقعات   و  مذاکرات  و 
کرد.  روشن  اجتماعی  و  فیزیکی    فضای 

ی  هاروش با    شدهگفتهی  هات یروا همچنین  
جوان    اندکرده   د یتأکمختلفی   مادران  که 

در   هستند.  آگاه  و  توانا  صالحيت،  صاحب 
را    شانیهات ی روادر    ها آن واقع   خودشان 

ارائه    عنوانبه که    کنندی مکارکترهایی 
رف  هات ین رفتارهای  و  با  مخالف  را  تارشان 

فراگیر نشان  آورننگی  هانشانه و    قالبی    ،
 . دهدیم

پژوهش  در    (201۵)  7کاهوشاک   و کانجی  -
تغهستم؟  کی  من» مادران،  ریی:    از   هویت 

  از   پس   حساسیت  ایجاد   و   دادن   دست 
  یی هاگزارش   بررسی  به«  کار  محل   از   خروج 

  به   مجبور  شدن  مادر   از   پس   که  مادرانی  از
کردن   اند  شده   ینینشخانه   و   خود   شغل رها 

  مرزی   نظریه  چارچوب  از   استفاده   با
 مطالعه  این   آماری  جامعهاند.  پرداخته 
زنانی بود که قبالً در لندن شاغل    از  متشکل

بودند مدیر    آشتی   برایها  تالش   ادامه.  و 
  و   قبل  مادری  و  یاحرفه   یهات ی هو  دادن 

5 “the partition in dominant discourse of 
mothering” 
Carson6 
7 Kanji & Cahusac 
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  که   دهدی م  نشان  کار  محل  از  خروج   از  بعد
  از   خروج   برای  یکپارچه   هویت   تغییر  چگونه 

  در   ویژه   به   مادران.  است  الزامی   کار  محل
  به   کار،  محل  از   خروج   از  پس  اولیه  مراحل

  هزینه   شانیاحرفه  هویتشدن  گم دلیل  
آن پردازندی م   باالیی   با   فقدانی  چنین  باها  . 

  محل   و  خانه  مرز   در  جلو  وعقب  بهحرکت 
  موضوع   این   با  آمدن  کنار   در   سعی   کار،

کار    محل  از   خود  خروج  سرانجام  و  کنندیم
 .رندیگی مدر نظر    صحیح  انتخاب عنوان  به را  

مقاله  (  201۵)  همکاران  و   1النی  -   مادر »در 
  هویت   رشد  بر  بودن  مادر  تأثیر:  شدن

  بررسی   به   کیفی  لیوتحله یتجز   با  ،«زنان
  مادر   روند  در  هویت   تغییر  از  زنان  تجربیات

  مصاحبه   سی  طی   درها  آن   پرداختند،  شدن
 به   یانهیزم  نظریه  چارچوب  از  استفاده  با  و

  تحلیل   فرآیند.  پرداختند  لیوتحله یتجز
موضوع اگانهسه  یبندگروه   نتایج از    ی 

داد یی  هاراه به    مربوط   اول   مورد  .نشان 
زنان که    گنجاندن    باوجود  است 

در پذیرش    و  خود  هویت  فرزندانشان 
جدید،   تا هویت  هم  خود   مدتی   باز    هویت 

عنوان  اند.  کرده   گم  را تحت  که  دوم  مورد 
  که زنان  اندیی هاراه گسترش هویت است، 

هویتی   كودكانشان  با  تعامل  در   مرزهای 
  به   سوم هم  مورد  .دهندی م  گسترش   را  خود 

  احساس   زنان  كه   پردازد ی م   ییهاراه  بررسی 
  با   نزدیك   روابط  و   بودن   مادر   کنندیم

  و   شخصیت  تقویت  باعث  فرزندانشان
 . شودی ها مآن  هویت

)   2لوفتوس  - همکارش  مقاله  2011و  در   )
زاویه   از  مادری  مشاهده :  ناباروری  و   مادری»

صدای    « ناباروری از  استفاده  زن    196با 
تئوری  منظر  از  را  زنان  ناباروری  نابارور، 

م  تحلیل  م  .کندی هویت  نشان    دهد ی نتایج 
 

1 Laney 
2 Loftus 

بالقو هویت  چگونه  مادرکه  ازنظر  شدن    ه 
م  و    تواندی بیولوژیکی  برتری  به  منجر 

زنان  شود  هاآن برجستگی   بنابراین   ،
م  اعمال  را  تالش    کنندی رفتارهایی  که 

به    کنندیم را  بودن  مادر  بالقوه  هویت 
کنند؛ تبدیل  اینکه   واقعیت  دلیل  به  اما، 

وجود   واقعی  و  بالقوه  هویت  بین  اختالف 
که زمانی  تا  زنان  این  یا    دارد،  شوند  باردار 

ناباروری    یهاتصمیم به متوقف کردن درمان
عواقب   مسختی  بگیرند،  تجربه  . کنندی را 

مطالعه با فهم چگونگی ایجاد، تفسیر و    نیا
هنگام   در  بودن  مادر  بالقوه  هویت  پایداری 

نابارور هویت  رد  برای  بینش  یتالش   ،
جدیدی را در مورد روند اجتماعی ناباروری و  

 .دهدی نظریه هویت ارائه م 

مقاله    (2009)  3روزنبرگ   - گفتگوی  »در 
یک  هویتشان:  از  روایتی    پرسشنامه  مادران 

شدنمو  «خالق مادر  گرفتن    ضوع  هویت  و 
روایی    جدید روش  با  را  شدن  مادر  طریق  از 

حاصل   بود  هاتجربهکه  مختلف  افراد  ی 
تحقیق   این  در  کرد.  مطالعه زمینه  بررسی 

استفاده    است که باپسامدرن  ی  شناسروش
را  موضوع    ،عنوان یک ابزاراز روایت خالق به 

م مطالعه    درواقع.  کندی ارزیابی  این  در 
از  س ینو داستانکه    دهد ی منشان   ی 

شخصی  هاتجربه  محرک    عنوانبه ی  یک 
شناخت،  به  منجر  که  است  قوی    بسیار 

 . شودیمو فهم فردی انسان   شرفت یپ

نشان  هاپژوهش بررسی   شده  آورده    دهد ی م ی 
امکان    عنوان به مادری    هرچند سیال  مفهوم  یک 

خود   در  را  کردن  مادری  چگونگی  مورد  در  بازاندیشی 
دارد اجتماعی    مستتر  تحوالت  چون    –و  فرهنگی 

را   امکان  این  نیز  زنان  برای  اشتغال  و  تحصیل  امکان 
و   مسلط  گفتمان  همچنان  اما  است؛  ساخته  محقق 

ی نقش و هویت  اجبارگونهالگوهای فراگیر آن ترجیح  

3 Rosenberg 
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موجب   را  این    شوندی ممادربودگی  به  نسبت  زنان  و 
( جامعه  همراهی  عدم  و  با    ازجملهمسئله  خانواده( 

 آنان در انجام وظایف  کثیر مادری انتقاد دارند. 

نظری در   راستای بسط دانش  حاضر در  پژوهش 
که این تجربه   چگونگی تجربه مادری و معنایی  مورد 
این   که  نکته  این  به  توجه  با  و  دارد  زنان  زندگی  در 

و    متأثرتجربه   اجتماعی  فرهنگی،  شرایط   و  بافت  از 
درصدداستاقتصادی   مادران     ،  درک  عمیق  توصیف 

اراک   شهر  با    شهرکالن یک    عنوان به   - جوان  صنعتی 
که  انهیزمشرایط   خود  خاص   ژرفانگری  مطالعهی  ی 

است   نگرفته  صورت  آن  در  مورد  این  در  از    -نیز 
 . است شانی مادر ی تجربه 

 چارچوب مفهومی 3
حاضر   پژوهش  مفهومی  عنوان  به   - چارچوب 

  ابعاد   بیشتر  بیینت  و  تفسیر  جهت  نظری  راهنمای
  ارتقای   گر یدعبارتبه   یا موردمطالعه    موضوع  

بر    - (1998  2کوربین   و  استراوس )  1نظری  حساسیت
 تدوین شده است. «مادری»اساس مفهوم 

دارد   وجود  مادری  پیرامون  که  متفاوتی  مباحث 
که   است  نکته  این  از  و  هاتفاوتناشی  مرد  و  زن  ی 

به  هانقش  بیولوژیکی دیده  هاآن ی محول  و  ، جنسی 
فرهنگی   و  جنسیتی  یا  ی  هستهاجتماعی.    –شود 

ی جنسی  هانقش اصلی بحث در نگاه اول که بر روی  
بیولوژیکی   تعینات  استکندیم  دیتأکو  این  که    ، 

تفاوت میان زنان و مردان، طبیعی و بیولوژیکی است  
و رفتار مادری کارکرد غریزه مادری است که ریشه در  

ی زن  هاتفاوت طبیعت زنانه دارد؛ اما در نگاه دوم که  
، مادری یک نوع  ندیبی م اجتماعی    – و مرد را فرهنگی  

و   اجتماعی  موقعیت    متأثرمقوله  ی  محدودشده از 
ی است که  پردازان هینظر  ازجمله ز  پارسون زنان است.

با   او  دارد.  اول  نگاه  بر  مبتنی  رویکردی  زمینه  این  در 
با   و  کارکردگرایانه  صرفاً  بیولوژی    دیتأکدیدگاهی  بر 

بدن زنان به تحلیل نقش زن در خانواده پرداخت. او  
آن  زنان    بر  که  براست  بیولوژیک   بنا  در  نقش  شان 

 
1 Theoretical Sensitivity 
2 Strauss,A & Corbin, J 

دیازهیغر،  دمثلیتول پرورش  برای  این  ی  دارند؛  گران 
نقش    هاآن غریزه   برای  خانواده    پراحساسرا  در 

شایسته   پراحساس    کندی م )بیانگر(  نقش  این  و 
مستلزم توجه و رسیدگی به نیازهای جسمی و روحی  

و   خانواده  اعضای  تحت    ژهی وبهتمامی  فرزندان  تمام 
پارسونز معتقد است  17:  138۵تکفل است )گرت،  .)

کیک و تخصص بنا شده و  نظام اجتماع بر اساس تف
همین    عنوانبه خانواده   از  کل،  نظام  از  نظامی  خرده 

پیروی   )ی مقانون  بعد  223:  1394روشه،کند  در  او   .)
مادری،   و    نظرصرف اجتماعی  تکالیف  هنجارها،  از 

تعهدات مربوط به ایفای این نقش به فواید اجتماعی  
نقش تربیتی و مراقبتی زنان برای جامعه توجه نموده  

خرده    رون یازا  و سایر  پشتیبانی  ضرورت    ها نظام به 
امر   این  بهینه  تحقق  ورزد  ی م   دیتأکبرای 

بر    ریتأثپارسونز    ازنظر(.  1۵:  1390بستان،) فرهنگ 
خرده   سایر  از  مادری  نقش  ایفای    هانظام نحوه 

طریق    ترپررنگ  از  که  است  فرهنگ  زیرا  است، 
القا  هاآرمانو    هاارزش هنجارها،   کنشگران  به  که  یی 

را    کندیم مادری  کنش  آمادگی  و  انگیزه  برایشان 
فرهنگی  کندی مفراهم   بعد  اهمیت  از  گذشته  لذا   .

نگاه   کنش،  نظام  یک  مثابه  به  آن  کنترل  در  مادری 
این  حد  چه  تا  اینکه  و  مادری  به  جامعه    فرهنگی 

نگرش از سوی کنش گران درونی شده است بر نحوه  
و   مادری  نقش  مادری    حال نیدرع ایفای  معنای 

)  رگذاریتأث و(1380اعزازی،است  از    سمینیفماما    ؛ 
اولین جریاناتی است که نگاه طبیعی و بیولوژیک به  

ی با  ستینیفمی  هاهینظرو    برد ی م  سؤال مادری را زیر  
)نگا دوم  نگاه  بر  مبتنی  و  رویکردی  جنسیتی  ه 

به    –فرهنگی   مربوط  مباحث  مادری(  به  اجتماعی 
پیش   را  دیدگاه  برندی ممادری  از    هاست ینیفم. 

محیط  هاتفاوت زائیده  مردان  و  زنان  میان  موجود  ی 
میان   از  اجتماعی  اصالحات  با  که  است  اجتماعی 

رفت.   مری  اهیاولی  هاست ینیفمخواهد  چون  ی 
کرافت  خود    3ولستون  کتاب  حقوق  »در  احقاق 

3 Mary Wolltsonecraf 
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ویرجیناوولف«1زنان کتاب  1929)  2،  در  برای  »(  اتاقی 
زنان »در کتاب    4، جان استوارت میل «3خود  « 5انقیاد 

دوبوار  سیمون  کتاب    6و  دوم »در  به  «7جنس  فرو  ، 
با    کاستن دوبوآر  کردند.  انتقاد  مادری  به  زن  نقش 

اتکا بر فلسفه اگزیستانسیالیستی خود مبتنی بر آزاد  
هویت   و  زن  است  معتقد  انسان،  بودن  مسئول  و 

ذهنیت مردانه   و قالب  زیرقالب زنانه توسط  ی شده 
زنان   اسارت  سبب  است  مردان  برساخته  که  مادری 

فر، )زاهدی  است  دوب 89:  138۵شده  نظر  از  وآر  (. 
مثابه   به  زنان  تا    دیگریهویت  زنان  بیگانگی  و 

قابلیت   و  تن  از  ناشی  تا    هاآن  دمثلیتولحدودی  و 
به   که  است  کار  تاریخی  تقسیم  از  ناشی  حدودی 

. به  شودی متحمیل    هاآنی به  داربچه خاطر زایمان و  
ی است برای زنان که به  ازه یانگاعتقاد دوبوار بارداری  

وا درباره  انفعالی  خویش  طور  وجود  قعیت 
ی زیستی بین زنان  هاتفاوتبر    دیتأکبیندیشند. او با  

استدالل   مردان  زن    کندی م و  بین  اساسی  تفاوت  که 
در   مرد  اما    دمثلیتولو  دارد  این    کهن یاریشه  به 

ما    هاتفاوت خود  به  بدهیم  ارزش    عنوان به چقدر 
دارد.   بستگی  اجتماعی  را    دوبوارموجودات  زنان 

و    خواند یفرام استقالل  خردورزی،  از  استفاده  با  تا 
ساالر کنش خود  روابط  از  عاطفی  فرودستانه  ی  پذیر 

اما پس  ؛  (387-389:  1380با مردان بگریزند )دوبوآر،
بود که تمرکز    1960پس از دهه    سمینیفماز موج دوم  

از   مهم  بخشی  به  زنان  مادری  نقش  ی شه ی اندبر 
شد.  ستینیفم تبدیل  ب  هاآن ی  که  معتقد  ودند 

فرهنگ  تجربه  سوی  از  تاریخ  طول  در  مادری  ی 
و تبیین شده است )اوکلی،  (.  1976پدرساالر تعریف 

پیدا    سمینیفم بیشتری  عمومیت  دهه  این  در  لیبرال 
را  هاست ینیفمکرد.   مادری  نقش  تقدس  لیبرال  ی 

مربوط   مشکالت  پیدایش  در  مهم  عاملی  و  ساختگی 
شمار   به  زنان  برای  نقش  این    ورندآی مبه 

 
1 The Vindication of the Rights of Woman 
2 Virginia Woolf   
3 The Room of her Own 
4 John Stuart Mill  
5 The Subjection of women 
6 Simone de  Beauvoir 

فریدان ۵8:  1390)بستان، بتی  با    8(.  دهه  این  در 
کتاب   زنانه»انتشار  راز  و  باورهای    «9رمز  کوشید 

و   بکشد  چالش  به  را  زنان  نقش  با  مرتبط  فرهنگی 
که   دهد  از    «10وقت تمام مادری  »نشان  بسیاری  که 

در   آمریکا  هاخانواده زنان  مرفه  و  متوسط  طبقه  ی 
طب امری  نه  بودند،  مشغول  نه  بدان  و  است  یعی 

از   پشتیبانی  فریدان  نظر  از  زن.  ماهیت  از  برآمده 
محدود  هاارزش خانگی  فضای  به  را  )زن(  مادر  که  یی 

بر    کندیم قلمروهای    هاستآن ستم  در  باید  زنان  و 
عمومی  اشتغال و سیاست مشارکت داشته باشند تا  
یابند   دست  اجتماعی  برابری  به  بتوانند 

نگاهی  هاست ینیفم  (.1963)فریدان، رادیکال  ی 
دوگانه به مادری دارند. از نظر آنان مادری هم منبعی  

از  های ژگی وو    هاارزشاز   شکلی  هم  و  زنان  خاص  ی 
سرکوب آنان است که مردساالری آن را نهادینه کرده  

در    کهیی ازآنجااست.   بدن  ی  هال یتحلمسئله 
بسیار مهم است، مادری زنان    هاست ینیفمرادیکالی  

با  دهنده نشان ی  اگونه به و  زنان  بر  مردان  تسلط  ی 
ساختن   محدود  به  که  است  مرتبط  مسائلی 

  پرسند ی م هاآن . برخی از انجامدی م ی زنان هافرصت 
چرا   حساب  داربچه که  به  مادران  وظیفه  و    د یآی می 

بر   مسئولیتی  کودکان  از  مراقبت  امر  در  پدران  چرا 
وظایف والدین  رندیگی من عهده   اغلب  آنان  گفته  به   .

گنجانده   مادری  مفهوم  درون  در  فرزندان  قبال  در 
و مفهوم پدری صرفاً از یاری و حمایتی کلی    شوند یم

دارد.   مسئولیت    رون یازا حکایت  بار  زیر  از  که  زنانی 
باید عذرخواهی    تی درنها،  کنندی ممادری شانه خالی  

ک سرخوردگی  یا  گناه  احساس  )بستان،  یا  :  1390نند 
از  79 ی  هاسمینیفمی  برجستهی  هات یشخص(. 

(، آن  1970) 11از شوالمیت فایرستون  توانی م رادیکال 

7 The Second Sex 
8 Betty Friedan  
9 The Feminine Mystique   
10 full-time mother 
11 Shulamith Firestone 
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ریچ (  1976)   1اوکلی  آدرین  زعم  1976)  2و  به  برد.  نام   )
واگذار   زنان  به  زایمان  و  بارداری  مسؤولیت  اگر  ریچ 

تجربیات   این  منفعل   تواندی مشود  حالت  جای  به 
آن   در  بگیرد،  خود  به  زنده  و  فعال  شکلی  کنونی 
زایمان   زمان  رسیدن  انتظار  به  منفعالنه  زن  صورت 

هدایت   ندینشی نم را  و مهار    کندی مبلکه فعاالنه آن 
خواهد    هالذت دست  به  دیگر  بار  را  آن  دردهای  و 

)تانگ،  با  134:  1387گرفت  ضدیت  رویکرد  به  او   .)
برخی   بین  زیستی    ازجمله   هاست ینیفممادری 

انتقاد   اوکلی  و  تالش    کندی م فایرستون  با    کندی م و 
میان    قائل تفاوت   کردن »شدن  و    «3مادری 

، مفهوم مادری را از چنگال پدرساالری  «4مادربودگی »
)ریچ، ب مادری  1976رهاند  ریچ  نظر  از    عنوان به (. 

نظارت   تحت  و  است  محصور  زن  بدن  در  تجربه 
و   نیست  زبان  و  زنان    طوربه فرهنگ  برای  مستقیم 

مادری   اما  است،  حصول  این    عنوانبه قابل  نهاد 
حاصل   را  همه   کندی ماطمینان  همه    هات یظرفکه  و 

باشند.  هاانسان  مردان  کنترل  او    به  تحت  به  نظر 
در   دلیل  و  هافرهنگ همین  مادری  پدرساالرانه  ی 

گرفته   نظر  در  هم  کنار  در  هویت    شوندی مزنانگی  و 
که مساوی زنانگی    شودی ممادری امری طبیعی تلقی  

. ریچ معتقد است که این دو معنا با هم مرتبط  است
دیگری   بر  شدت  به  یکی  که  صورتی  به  هستند، 

 . پوشاندی متحمیل شده است و دیگری را 

دهه   توسط    1990در  جدیدی  جریان  نیز 
با  هاستینیفم جوانی  طبقاتی  هاش ی گرای  قومی،  ی 

سوم   موج  که  گرفت  شکل  را    سمینیفممتفاوت 
دانل  مک  داد.  اورنشتاین 2007)  5تشکیل  پگی   ،)6 

واکر 2008) ربکا  دارند.  2007)  7(،  تعلق  گروه  این  به   )
این   انتخاب  هاست ینیفمتمرکز  در   آزادی  بحث    «بر 

. انتخاب استفاده از توانایی باروری و  شودی مخالصه  
از   پیروی  راه  هاراه عدم  مادری  سنتی  و  مرسوم  ی 

و   سوم  هاستآن   موردنظرمقبول  موج    ست ینیفم. 

 
1 Ann  Oakley  
2 Adrienne Rich   
3 mothering   
4 motherhood 
5 McDonnell  

از   واحد  مفهوم  اساس  تجربه فرض  بر  را  مادری  ی 
قومی،  ا جنسیتی،  ساختارهای  با  بودن  مادر  رتباط 

زیر    اجتماعی  اقتصادی  از    سؤال و  بسیاری  و  برد 
سمت    هاپژوهش  به  به  هاضیتبعرا  نسبت  که  یی 

روا   داد.    رودی ممادران  ی  سدهی  هاسمینیفمسوق 
مسأله به  همچنان  نیز  میالدی  توجه  جدید  مادری  ی 

دادند.   که  هاآل هد یا با    هاآن نشان  همچنان  یی 
را مادری  قرار    درصددند  پدرساالرانه  نهاد  قالب  در 

( با  2004)  8دهند مبارزه کردند. از جمله اندریا اورایلی 
« توانمندانهطرح  موضع    «9مادری  از  مادری  بحث 

به   کشید.  پیش  را  اختیار  و  اعتبار  اقتدار،  عاملیت، 
مادران باید توانمندانه، با پرسشگری و  »بیان اورایلی  

به  نجسنکته نگریسته،  هات یفعالی  خود  مادری  ی 
 10آگاهانه آن را بازتعریف کنند و فعاالنه به کار مادری 

از بستر اجتماعی و سیاسی است، بپردازند   متأثرکه 
ممکن    بیترتنیابه تا   را  اجتماعی  تغییرات  بتوانند 

)اورایلی، توانمندانه  2004کنند  مادری  واقع  در   .)
ب تقابل  در  که  است  پدرساالرانه، رویکردی  تعاریف  ا 

بر   که  است  مادری  از  متفاوت  موضعی  ارائه  درصدد 
زنان   عامل    عنوانبه قدرت  است.    دیتأکمادری  کرده 

مباحث   به  توجه  مادری  شدهمطرح با  یک    عنوانبه ، 
در    ریتأثپایگاه اجتماعی تحت   جوامع گوناگون  بافت 

چگونگی  هادوره و  است  شده  متحول  تاریخی  ی 
ماد نقش  این  ایفای  بر  است.  کرده  متحول  نیز  را  ری 

مقاطع    توانی ماساس   و  جوامع  در  مادران  گفت 
مختلف   مادری  تجربه تاریخی  از  متفاوتی  ی 

عبارتی اندداشته به  مادری  سته یزتجربه    .  از  زنان  ی 
و   باورها  اجتماعی،  قراردادهای  چون  عناصری  از 

ی آنان  آگاهانهی  هاکنشی گروهی،  هاتعلق،  هاسنت
... نتایج    و  است،  متأثر  و  تنوع  در  اثر  این  طبیعتاً 

حاصل از واکاوی این تجربه در جوامع مختلف نمایان  
 . شودیم

6 Peggy Orenstein 
7 Rebecca Walker   
8 Andrea O’Reilly 
9 empowered mothering 
10 motherwork   
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 ساله شهر اراک(   45تا  20پدیدارشناسی تجربه زیسته مادری)مورد مطالعه مادران . فاطمه زندی

 روش تحقیق 4
به    حاضر پژوهش   تجربهبررسی  که  و  مادران    درک 

اراک  4۵  تا  20)جوان   شهر  مورد    ساله(  مادر  در 
و به روش    1، در رویکرد کیفی است  پرداختهبودنشان  

است.  انجام   2پدیدارشناسی  کیفی  شده  رویکرد  در 
  هاده یپد ( پژوهشگران  1397)  ی کیبلطبق نظر نورمن  

در   طبیعی  هات یموقعرا  و    کنندی ممطالعه    هاآنی 
را برحسب معناهایی که مردم به    هاده یپد  کوشندیم

)گال، سازمفهوم   دهندی م  هاآن کنند  تفسیر  یا  ی 
  این   در پدیدارشناسی  کلی سؤال  (.  3،1394بورگ وگال 

  در   موجود  تجربه  اساس  و  ساختار  مفهوم،  که  است
موردنظر    گروه   یا   شخص  برای  پدیده   یک  مورد

  دار ی معن  در   چگونه  فرد   هر  ذهنی   واقعیت  و   چیست 
  و   اردهایی   توحیدی)  رودی م  کار  به  تجربیات  کردن

 (. 201: 1390  زاده، حیدری

  موردو جمعیت  ابزارهای پژوهش  4.1
 مطالعه 

یک    ،سؤاالتین پس از طراحی  در این تحقیق محقق
نشست گروهی با ده نفر از مادران جوان شهر اراک  
ترتیب   شهر  این  بانوان  اجتماعی  فرهنگی  کانون  در 

طریقدادند   از  اکتشافی مطالعهاین    و  آشنایی    4ی 
اولیه و  با اجمالی  زوایای    ،  و  موردمطالعه  میدان 

کرد پیدا  موضوع  اساس  مختلف  این  بر  ادامه  ند؛  در 
تصحیح و    امکان  شد  فراهم  به تحقیق  دقت  سؤاالت 

گرفت قرار  بررسی  منظور    .مورد  داده به    ها گردآوری 
فردی  ی  هامصاحبهاز   بین    طوربه که  عمیق  میانگین 

استفاده شده است.    انددهیکشدقیقه طول    90تا    60
تحقیق    موردمطالعهی  معهجا مادران  هیکلاین  ی 

بین   اراک  4۵  تا   20جوان  شهر    درواقع .  است  سال 
ي نهیدرزمکه    اندی افراد  موردمطالعهی  جامعه

در   که  چرا  دارند  زیسته  تجربه  مطالعه،  موضوع 
گردآوری   برای  پدیدارشناختی  الزم    هاداده رویکرد 

بپردازد افرادی  با  عمیق  مصاحبه  به  محقق  که    است 

 
1 qualitative research 
2 phenomenology 
3 Gall, Borg, Gall 

،  اندکرده را تجربه    موردنظرپدیده    «مستقیم  طور»به
دارای   زیسته »یعنی  تقابل    « 5تجربه  در  که  باشند 

است    باتجربه دوم    (. 3۵9:  1398،)محمدپوردست 
از    سؤاالت که  پرسیده    شوندگانمصاحبهاساسی 

اینکه:  اندعبارتشده   چه    ازنظرمادری    از  آنان 
این   دارد؟  ی  تجربه ف  توصی  باهدف  سؤال معنایی 

با   رابطه  در  دوم  پرسش  شد.  پرسیده  آنان  از  مادری 
بسترهای   یا  تجربه  ریگشکل بر    مؤثر شرایط  این  ی 

چنین    ازنظر طرح  بود،  توصیف  هاپرسش آنان  به  یی 
ساختاری  انهیزم و  به    ها تجربه ی  سرانجام  و  انجامید 

از   رسید.  هاتجربه فهمی  زنان  مشترک    هامصاحبهی 
سال   زمانی    1398در  بازه  در  ی  آورجمع   ماههشش و 

با  .  اندشده و  بوده  متغیر  مصاحبه  محل  و  زمان 
با    کنندگان تنظیم شده است.رعایت آسایش شرکت 

شرکت  مصاحبهرضایت  سپس  کنندگان،  و  ضبط  ها 
 مکتوب شد تا در مرحله بعد مورد تحلیل قرار بگیرد. 

 ی ریگنمونه شیوه  4.2
تحنمونه  این  در  نمونهگیری  نوع  از  معیارقیق   -گیری 

تحقیق   در  که  چرا  است.  هدفمند  یا  محور 
نمونه  راهبرد  از  یا    یریگپدیدارشناسی  هدفمند 

نمونه  -معیار گزینش  جهت  واحدهای  محور  و  ها 
)تجربه  می موردنظر  استفاده  زیسته(  در    شود. های 

روش   یا  ریگنمونه این  مصاحبه  مورد  افراد  تعداد  ی، 
نظری ح   گری دعبارتبه اشباع  به  نمونه  بستگی    6جم 

  ها داده که    رودی م دارد یعنی حجم نمونه تا آنجا پیش  
حاصل شود، به این معنا    ها داده کامل شوند و اشباع  

از   جدیدی  نکات  دست  هامصاحبهکه  به  بعدی  ی 
میزان   معیار  سن،  معیار  بر  عالوه    الت یتحصنیاید. 

دانشگاه رفته و دانشگاه نرفته( و معیار اشتغال نیز )
تنوع    اندبوده معیارهایی    ازجمله در  شد  سعی  که 

قرار گیرند. در    موردتوجهی انتخابی  هانمونه دادن به  
از   بعد  نظری  اشباع  تحقیق  مصاحبه    24این  مورد 

مادران   با  اراک   4۵تا    20عمیق  شهر  ساکن  ساله 
 حاصل شده است.

4 Exploratory study 
5 Lived Experience 
6 Theoretical saturation 
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س اعتبار  یبرای  استراتژی   هاافتهنجی  دو  از  نیز 
شد:   اعضا 1استفاده  توسط  تطبیق  آن    :1.  در  که 

دیدگاه   از  برقرار    کنندگانمشارکت پژوهشگر  برای 
ی ریپذنان یاطمساختن   استفاده    هاافتهی  تفاسیر  و 

)یم این  محقق    (.2۵۵:  1396،  2کرسول کند  در 
تمام   در  موضوع  با  کامل  بودن  درگیر  ضمن  تحقیق، 

با    هاهمصاحب خوب  ارتباط  ایجاد   کنندگانمشارکت و 
مصاحبه،   هر  پایان  در  تحقیق،  ی  هاهیمادرون در 

را )که از    شانی مادری  تجربهمرتبط با درک مادران از  
بازخورد داده    کنندهشرکت مصاحبه استخراج شد( به  

تا از درستی آن مطمئن و در صورت هرگونه مغایرت،  
نتایج تحقیق    3بار درونی که این امر به اعت  اصالح شود

: نوعی کنترل بیرونی بر  4. بررسی همکار 2کمک کرد.  
همانند   را  نقش  این  کرسول  است.  پژوهش  فرآیند 

مدافع»نقش   م 5منتقد  با  داندی «  که  فردی  ؛ 
و   است  صادق  ی  زیبرانگچالش ی  هاسؤال پژوهشگر 

مورد   ارائه  هاروش در  تفاسیر  و  معانی  . کندی م، 
این پژوهش، نظرات  یکی از اساتید  ( در 2۵4)همان: 

از   یکی  ) ی  هادورههم و  دانشجویان  پژوهشگر 
تحلیل   فرآیند  مورد  در  قرار    مورداستفاده دکتری(، 

 گرفت.

 هادادهروش تحلیل  5
 6از روش کوالیزی   هاداده در این پژوهش برای تحلیل  

( نیز آن را تشریح کرده،  1994( که موستاکاس ) 1978)
تحلیل   اساس  این  بر  است.  شده  گرفته  کمک 

تجربه  هاگامشامل    هامصاحبه نخست  بود:  زیر  ی 
پدیده   از  خود  شد  مطرح    موردمطالعهشخصی 

دست   7اپوخه ) سپس  کنارگذاری(،  نوشته  یا 
از    هامصاحبه کلی  برداشتی  برگرفتن  چند    هاآن برای 

که  بار   مهمی  جمالت  یا  عبارات  تا  شد  مطالعه 
مستقیماً به تجربه ی مادری مربوط بودند، شناسایی  

تهیه   8شوند؛ بر این اساس فهرستی از اظهارات مهم 
روشن    موردمطالعهشد تا تجربه موضوع توسط افراد  

ی این  بندصورتی بعد مرحله (. در 9شود )افق سازی 
ضامین مشترک  در قالب م  هاآن ی  بندخوشهمعانی و  

نمشارکت ی  همه میان   شد؛    کنندگا   درواقع انجام 
به   تربزرگ اظهارات مهم در قالب واحدهای اطالعاتی  

معنایی  واحدهای  مضمون،    10نام  و  بنددسته یا  ی 
توصیفی   ادامه،  در  شد.  توصیفی  11یانهیزمتوصیف   ،

  شوندگان مصاحبهی  هاتجربه از    12ساختاری
و    ها ت یوضعشرایط،    )چگونگی تجربه آنان بر اساس

برای   ساختاری  و  متنی  توضیحات  از  ترکیبی  و  بافت( 
ارائه   تجربه  آن  فراگیر  ذات  دادن  شد  نشان 

 (. 11۵و  82: 1396کرسول،)

 

 

 

 

 

 

 
1 Member Checking 
2 Creswell 
3 Internal validity or Gredibility 
4 Peer debriefing 
5 Devils advocate 
6 colaizzi 

7 Epoche 
8 significant statements 
9 Horzenalition 
10 Meaning units 
11 Textural description 
12 Structural description 
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 شوندگان مصاحبه ی  ها ی ژگ ی و توصیف    1  جدول 

 سن فرزند تعداد فرزند شغل  تحصیالت سن اسم  شماره
 ساله 13 1 دار خانه پلم یدفوق 33 نصیبه 1

 ساله 6 1 دار خانه دیپلم  32 مهدیه 2
 ساله 6 1 در کانون بانوان( وقت )پارهکار  لیسانس 36 زهرا 3

ً خانه لیسانس 32 اسکندری 4  ساله  12ساله و  5 2 ( مهدکودکشاغل در  دار )قبال
 ساله  3ساله و  6 2 دار خانه دیپلم  26 سمیه 5

ً خانه لیسانس 32 مژگان  6  ساله 14 1 شاغل در کارخانه هپکو( دار )قبال
 ساله  7ساله و  18 2 ( مهدکودکدر وقت )پارهکار  دیپلم  39 فراهانی  7
 ساله 5 1 دار خانه لیسانس 33 نسا  8
 ساله  14ساله و  16 2 پرستار(شاغل ) لیسانس 42 ماندانا  9

 ساله 13 1 تکنسین اتاق عمل( شاغل ) لیسانس 39 سودابه  10
 ساله 12 1 دبیر( شاغل ) سانس یلفوق 40 فاطمه 11

 ساله  4 1 دار خانه لیسانس 28 شیوا  12
 ساله  10ساله و  14ساله و  17 3 دار خانه دیپلم  36 مریم  13

 ساله 5ساله و  9 2 کارمند بانک( شاغل ) لیسانس 32 فاطمه 14
 ساله 11 1 دار خانه دیپلم  34 آزاده 15

 ساله 5ساله و  9 2 دار خانه دیپلم  28 مبینا  16
( شاغل ) سانس یلفوق 29 رضوان  17  ساله 6 1 کارمند اداره دارایی
 ساله 5ساله و  9 2 دار خانه سانس یلفوق 33 مریم  18
 ساله  13ساله و  19ساله و  21 3 دار خانه دیپلم  41 راضیه 19
 ساله 5 1 دار خانه لیسانس 26 مائده 20

 ساله 10ساله و  15 2 دار خانه پلم یدفوق 37 شیرین 21
 ساله  9ساله و  14 2 کارمند اداره ارشاد( شاغل ) سانس یلفوق 39 مریم  22

 ساله  8ساله و  12 2 پرستار(شاغل ) لیسانس 35 اکرم 23
 ساله  9ساله و  13 2 ( معلمشاغل ) لیسانس 38 معصومه 24

 

 ی تحقیق هاافته ی 5.1
افراد   زیسته  تجارب  معنای  پدیدارشناسانه  مطالعه 

توصیف   را  پدیده  یا  مفهوم  یک  از  .  کندی ممتعدد 
اشتراکات    درواقع   کنندگانمشارکت پدیدارشناسان 

قرار   مدنظر  را  پدیده  یک  تجربه  .  دهندی مدر 
را    هاداده پدیدارشناسی   پدیده  آن  که  افرادی  از  را 

و توصیفی ترکیبی از   کندی م گردآوری  اندکرده تجربه 
.  دهدی مذات مشترک آن تجربه برای همه افراد ارائه  

شامل   توصیف  و    اندکرده تجربه    هاآن  «آنچه»این 
  1994موستاکاس،  )  .شودی م  هاآن تجربه    «چگونگی»

س ما در  ( بر این اسا79- 80:  1396برگرفته از کرسول،
طبق   مادری،  پدیده  و  هاگفتهتوصیف  پاسخگویان  ی 

فردی   ذهنیات  دخالت  عدم  در  تالش  نهایت  با 
مشترکات   مادران  هاتجربه خودمان،  ی 

زیر    شوندهمصاحبه مقوالت  به  و  کردیم  استخراج  را 
 رسیدیم:
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 شوندگان مصاحبه مقوالت اصلی و خرده مقوالِت استخراج شده از تجربه زیسته بازگو شده توسط    2  جدول 

 نمونه مفاهیم  خرده مقوالت مقوالت اصلی 

 بازاندیشی

 رفاقت( فرزند )بودن با  صحبتهم همراز و  - مادری همدالنه 
ا فرزند  -  همبازی بودن ب

 مادری جبرانی 
 جبران کمبودهای خود  مادر  -

 تک ساحتی نبودن  زندگی فرزند -

 مادری آگاهانه 
ثابهبهمادری  -  ( گذشت فداکاری،ارزش )یک  م

در مقابل مادری ) یمادری هاتیلؤومسآگاهی از احساس و  -
 ی(افهیوظ

مساالنش  - مادری رقابتی   رقابت در عقب نماندن فرزند از ه

 یزیربرنامهمادری به معنای  

 یک توانایی  مثابهبه شدهیزیربرنامهمادری  -
 

نبودن   وقتتمامجبرانی برای  مثابهبه شدهیزیربرنامهمادری  -
 مادری 

 

 ی ابیتیهو

 خلق فراغت
ی برای ورزش کردن -  زمان

ی برای پیگیری  - س آموزشی رفتن( عالئق )زمان  کال

ی هاشبکهتالش برای ایجاد یا گسترش 
 ارتباطی 

 خروج از منزل و حضور در اجتماع -
 هاگروه عضویت در  -

 بودن و تبادل اطالعات  روزبه -

فشار 
 اجتماعی 

ی  ستاندارد برای نگهداری کودک هاطیمح و  هامهدکودککمبود - فقدان نهادهای حمایت  ی ا

ی در قبال  فرزند ئول اصل ر قبال فرزند- مادر مس ن از مادر د  انتظار جامعه و اطرافیا
 نگرانی مادر بابت فرزند -

 

 1یشیبازاند 6
دست   به  تحقیق  این  در  که  کلیدی  مقوالت  از  یکی 

مورد    «بازاندیشی»آمد   در  امروز  مادران  که  است  ای 
ی  شیبازاندگیدنز    ازنظردارند.    شانی مادرچگونگی  

است.   مدرن  جوامع  کلیدی  در    ازنظرمشخصه  او 
غالباً   پیشامدرن  را   «سنت»جوامع  روزمره  رفتار 

پیشین  ؛  ردکی م هدایت   اعمال  مرجعیت  یعنی 

 
1 Rethink   

بود.    کنندهنییتع مدرن    کهی درحالرفتار  جوامع  در 
اَعمال اجتماعی پیوسته در پرتو اطالعات جدید مورد  

قرار   مستمر  رندیگی م بازبینی  فرایند  حقیقت،  در   .
بازاندیشی یا تولید دانش درباره فرایندهای اجتماعی،  

اجتماعی  هاحوزه در   خانواترش یبی  )از  تا  ی  گرفته  ده 
جزء  به  حکومت(  و  اجتماعی  رفاه  پرورش،  و    آموزش 

است    شدهنه ینهاد شده  بدل  اجتماعی  عمل 
کنونی    درواقع (.  193:  1390)سیدمن،   دوره 
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افراد  رینظی بی  هافرصت  اختیار  در  در  گذاردی م ی   ،
بسیار   دوره  اقسام    ترش یباین  و  انواع  به  گذشته  از 

اطالعات درباره جهان و یکدیگر دسترسی داریم. این  
کمک   پیامدهای    کنندی ماطالعات  و  علل  درباره  تا 

:  1388)جالیی پور و محمدی،    میکنتأمل   مان یهاکنش 
پیشین،   درواقع(.  374 مادران  کردن   مادری    چگونه 

مادران،  حت این  خود   مادر  یعنی  قبل  نسل  مادر  ی 
امروز  کنندهنییعت مادران  کردن   مادری  چگونگی  ی 

امروز   مادران  اقسام    واسطهبه نیست.  و  انواع 
با   مدرن  دنیای  که  و  هاشبکهاطالعاتی  اطالعاتی  ی 

در اختیارشان قرار داده، در مورد    اشگسترده ارتباطی  
بازبینی   مادریشان  آن    کنندیمچگونگی  پیامدهای  و 

ورد چگونگی مادری در  ی در مش یبازاند.  سنجندیمرا  
از   گیرد:  دربرمی  را  وسیعی  طیف  امروز،  مادران  بین 

فرزند با  رفتار  چگونگی  در  برای    بازاندیشی  تالش  تا 
زندگی   در  خود  زندگی  کمبودهای  تکرار  از  جلوگیری 

در    فرزند بازبینی  از  در  هایی توانا و  تالش  و  خود  ی 
  ی از احساسات مادری آگاهو از    هایی توانانمایش این  

 نقش مادری.  تردرستی برای ایفای زیربرنامه تا 

 مادری همدالنه  6.1
لرنر   طورهمان همدلی،   دانیل  نظرات  از  نیز   1که 

موقعیت  دیآی برم پذیرش  برای  روانی  آمادگی  نوعی   ،
رفتاری   که  مادری  اساس  این  بر  است.  جدید 

دارد،   خود  فرزند  با  روانی،    درواقعهمدالنه  آمادگی  با 
را   مادری(  )نقش  خود  در    ردیپذیمموقعیت  سعی  و 

این   مادران  اکثر  دارد.  خود  فرزند  آگاهانه  همراهی 
و   همراز  چون:  مفاهیمی  با  بودن،    صحبتهم تحقیق 

با   همدلی  به  داشتن  رفاقت  و  بودن  همبازی 
فرزندانشان   که  مادرانی  کردند.  اشاره  فرزندانشان 

)باالی    تربزرگ  اسال   10تا    9بود  را  نی(  در    همدلی 
با    صحبتهم رفاقت  و  دوستی  و  بودن  همراز  و 

فرزندان    دند یدی م   فرزندشان صاحب  مادران  و 
با   ترکوچک  بودن  همبازی  در  را  همدلی    این 

در  دندیدی م فرزندشان   تحقیق، هانمونه .  این  ی 
مادران  کرده ل یتحصمادران   خصوصاً  شاغل  غیر  ی 

 
1 Daniel Lerner  از نظریه پردازان رویکرد نوسازی در 
    جامعه شناسی توسعه 

با  فرزندتک دارای   همدلی  این  به  بیشتری    دیتأک، 
 . کردندیماشاره 

خونه.   تو  باشه  باید  همراز  و  همراه  یه  بچه  برای 
دختر من با اینکه دیگه بچه نیست و تقریباً نوجوانه،  

ه باهاش بازی کنیم، حتی یه نقشی  خیلی دوست دار 
البته   کنیم.  بازی  باهاش  هست  معمولی  خیلی  که 
خونه   توی  همبازی  یه  اگر  شاید  تنهاست.  من  دختر 
االن   ولی  کنم،  بازی  باهاش  من  نبود  الزم  داشت 
شاید   داشت  خواهر  یه  من  دختر  اگه  یا  مجبورم. 
نه   البته  بگه.  اون  به  رازهاشو  بود  تر  راحت  خیلی 

راحت تر  دیتأکبا  ندونم )  اینکه من با اون  (، اما شاید 
بگم  ؛  بود چیزی  یه  خوام  می  مامان  میگه  حاال  اما 

 ( 6ناراحت نشی. )کد 

دختر   وقتهایی  یه  خودمم،  بیشتر  دخترم  همبازی 
مگه   اما  اونا  خونه  میره  من  دختر  و  میاد  همسایه 
و   بازی  عروسک  همبازیشم،  بیشتر  خودم  چقدر، 

خنده آرام( و همه چیز دیگه،  خاله بازی و منچ بازی )
پایه ام،   همه جوره  باهاش میبینم، می دونی  کارتونم 

 (2می خوام تنهایيشو حس نکنه. )کد  

 مادری جبرانی  6.2
کنش   در  بازاندیشی  به  اشاره  برای  جبرانی  مادری 
تک   و  مادر  خود   کمبودهای  جبران  منظور  به  مادری، 

ی  ساحتی نبودن  زندگی فرزند، به کار رفته است. یک
به آن اشاره    شوندهمصاحبهاز مواردی که اکثر مادران  

که   بود  نکته  این  و    خواهندی نمداشتند  کمبودها 
چه   کودکی  در  )چه  خودشان  زندگی  مشکالت 

از  سالبزرگ  یکی  شود.  تکرار  فرزندشان  زندگی  در  ی( 
تک  »به آن اشاره شد    هانمونهدر    کرات بهمواردی که  

اکثر    «ساحتی بود؛  مادران  زندگی  درس    هاآن بودن 
  دانستند ی م خواندن را تنها بعد زندگیشان در کودکی  

که   بود  چیزی  این  برای    خواستندی نم  هاآن و 
 فرزندانشان تکرار شود. 

ورزش،   کالس  نقاشی،  کالس  میارم  رو  هام  بچه 
این   از  رو  ما  می بردنی نم  هاکالس چون  دلم  خواد  . 
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با خنده( ولی  بودم )دم شلخته  بچه هام بیان. من خو
 ( 4خوام بچه هام باشن. )کد نمی 

ً   هام،خواد خودم رو در قالب بچه دلم می    خصوصا
 ( 13دخترم، توضیح بدم. )کد  

می  درس  باید  فقط  از  ما  لذتی  هیچ  خوندیم، 
 (22مون نبردیم. )کد بچگی 

 مادری آگاهانه  6.3
آگاهانه» به    «مادری  اشاره  برای  پژوهش  این  در 

احساسات   از  امروز  مادران  و    شانمادرانه آگاهی 
به   نقش مادری  در قالب  که    هاآن همچنین وظایفی 

مادران   اکثریت  است.  رفته  کار  به  شده،  محول 
مصاحبه، نمونه  ابتدای  در  گرچه  ما،  تحقیق  ی 

نظرشان در مورد  معنای مادر بودن را با کلماتی نظیر  
شروع    «ازخودگذشتن»،  «فداکاری»،  «عشق»  ... و 
که  انکتهاما  ؛  کردندیم بود  این  داشت  وجود  که  ی 

توصیف مادری با چنین کلمات مقدس    باوجود  هاآن
نگاهی   ارزشی،  و  نداشتند افهیوظگونه  مادری  به  ی 

 . کردندی مو به آن عمل  و آگاهانه آن را احساس،

به نظر من مادری اولین حسش اینه که یه عشق  
می  درک  با  رو  نداشتیش؛  حاال  تا  که  عشقی  کنی. 

اینکه مادری خیلی کار سخت و عذاب آوریه، بارداری  
و زایمان و بعدش هم کالً خدمت رسانی به بچه، ولی  

نیست. تجربه هیچی  که مثل  داری  هم  عشقی  ی  یه 
بزرگش   آمده،  وجود  به  تو  از  که  ی،  کنی م موجودی 

 (18کنی. )کد خودت دوباره باهاش بچگی می

که می  هست. من شاید  چیزی  بگم گذشت  تونم 
رو نتونم به خاطر اشتباهاتشون ببخشم اما   های لیخ

می   باشن  کرده  که  هم  اشتباهی  هر  رو  هام  بچه 
ی خوب با بچه تجربه می  هاحس بخشمشون. خیلی  

از تجربه می شه. مثالً  با بچه  دیدن  راه    شه. قشنگ 
ی، از غذا خوردنش. اینا رو شاید  بری مرفتن بچه لذت  

دیگه  لحظه  کس  به  لحظه  رو  اینا  مادر  اما  نبینه  ای 
 ( 9کنه. )کد شو احساس می بینه و شیرینی می

 مادری رقابتی  6.4
مادران   ماندن     شوندهمصاحبه اکثر  عقب  از 

فرزندشان از همساالنَش نگران بودند و یکی از دالیل  
که را  فرزندشان    کارهایی  برای  کردندی مبرای  تالش   ،
ی دیگر چه در زمان حال  هابچه از    هاآن عقب نماندن  

 .دانستندی مو چه در آینده 

شده   مُد  جورواجور    ها بچهدرسته  کالسای  رو 
مونه از بقیه. )کد  بیاری اما واقعاً اگرم نیاری عقب می 

4) 

  امبچه باید در حد توانم اقالً برای    کنمی ممن فکر  
واقعاً    کم اگه    هارقابت خیلی    اآلننذارم،  شده  زیاد 

 ( ۵مونه، کم میاره. )کد برای بچه کم بذاری عقب می 

 ی زیربرنامه مادری به معنای  6.5
  ی ست که به امقوله «ی زیربرنامهمادری به معنای »

بوردیو   شده؛  آورده  بوردیو  از  به  »تقلید  میزبانی 
امروزیزیربرنامه معنای   شاغل  زن  برای  طرح    را «  ی 

که    ازنظر .  کندیم زنی  را    اشی زندگ  ترش یببوردیو 
خانه   از  را  گذراندی مبیرون  خود  غیبت  است  ناچار   ،

با برخورداری از هوش و استعدادهای مخصوص علوم  
از همه این است که در    ترمهم ی جبران کند.  دارخانه

ی از غیبت او به چشم نخورد؛ او  انشانه خانه او هیچ  
دست   در  یادداشتی  را    زیچهمه و    ردیگی مدفترچه 

همه  کندی می  زیربرنامه پیشاپیش   او  ی  هات ی مز. 
ویژگی  جوصرفه که  را  وقت  در  مدرن  هاروش یی  ی 

. زن شاغل امروزی که متخصص  داندی ماست خوب  
است،  های استراتژطراحی   پذیرایی  و  میزبانی  ی 

با   را  ترکیب  جذابیت  کارآیی  و  این    کندی ملیاقت  تا 
  صد درصد تصور را در همه مهمانان ایجاد کند که او 

)بوردیو،   است.  خویش  کاشانه  و  خانه  :  1390وقف 
443-442 ) 

اساس   به معنای  »  هاداده بر    « یزیربرنامهمادری 
مفهوم    که دو  در  شده،  آورده  بوردیو  از  اقتباس  به 

  طرح قابلاز مادران  جداگانه    دو گروهجداگانه و برای  
مادری  1است:   یک    شدهیز یربرنامه(  مثابه  به 

مادران     توانایی. با  مصاحبه  از  بیشتر  مفهوم  این 
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)   ریغی  کرده لیتحص دارای  شاغل  و  رفته  دانشگاه 
 مدرک(، به دست آمد.

نقشی که ما داریم همین مادریه،    نیتری اصلاآلن  
من   این    کنمی مرو    امی سعخوب  نحو  بهترین  به  که 

 ( 12کار رو انجام بدم. )کد  

باید   واقعاً  یه شغل می مونه  خودش مثل  مادری 
رو   بچه  استعدادهای  باشی،  داشته  برنامه  براش 

بگیری،  وه یشبشناسی،   یاد  رو  بچه  با  رفتار  ی 
ً در نره؛  کالسایی ببریش که استعداداش ه باید    واقعا

 ( 20)کد   (.دیتأکدرست پیش ببریش )با 

مادران    ازآنجاکه  درواقع  غیر  کرده ل یتحصبرای  ی 
مادری   که    نیتری اصل شاغل،  است    توانند ی منقشی 

آن   ایفای  دست ی  هایی توانا در  از    شانآورده   به 
سعی  لذا  کنند،  عملی  را  دانشگاهی  تحصیالت 

را  کنندیم نقش  زعم    مندبرنامه  این  به  حتی  و 
عبارتی،   به  دهند.  انجام  علمی،  و  تخصصی  خودشان 

درصددند   شکل  این  نقشی  هایی توانا به  در  که  را  یی 
را    دیگر آن  بروز  مادری  اندنداشتهفرصت  نقش  در   ،

 برسانند. به منصه ظهور 

مادری  2 برای    شدهیزیربرنامه (  جبرانی  مثابه  به 
که    وقت تمام شاغل  مادران  اکثر  مادری.  نبودن 

در  جهیدرنت سنتی  و  فرهنگی  باورهای  ی 
مادری  ناخودآگاهشان مطلوب    وقتتمام ،  شکل  را 

(  سرکار، غیبت خود )زمان حضورشان  دانندی ممادری  
با   جبران  زیربرنامه را  مادریشان  وظایف  انجام  در  ی 

به  زیربرنامه  درواقع.  کنندیم را    هاآن ی  امکان  این 
وقت  دهد یم در  وظایف  جوصرفه  که  و  کنند  یی 

 انجام دهند.  صد درصدمادریشان را  

که  شیفت   کنمی مسعی   بگیرم  طوری  هامو 
که  هاساعت  من  )  ایمحیی  هست  مدرسه  فرزند( 

می   سرکار  انجام  تکلیفاشو  خودش  باباشم  باشم.  ده، 
من   داره  دوست  ولی  کنه  می  کمکش  باشه  خونه 

م  هی  باشم. که  میونم  در  باید  روز  زبان  کالس  یره 

 
1 Identification    

خونه    خالصه  ببرمش. تو  باید  یا  کاریم  سر  یا  که 
 ( 10بدوییم. )کد 

ً ، وقتی میام  سرکارصبح زود میرم    هرروزمن    واقعا
خستگی از  باالخره  ؛  داغونم  می    هابچهاما  مادر  هم 

)خوان،   که  دخترم  دوم(  پیش     هاصبح فرزند  ظهر  تا 
مش به  ام ههست، وقتی خونه   مادرشوهرم مادرم یا  

من چسبیده یا می خواد باهاش بازی کنم یا میگه بیا  
کارای مدرسه ی پسرمم که    بشین با من کارتون ببین.

هر  کارا  هست،  برای  غذا  کردن  آماده  و  آشپزی  ی 
جوری   خودمه؛  با  از    کنمی می  زیربرنامهکدومم  که 

خواد سر کار رفتنم بَربیام، دلم نمی   نت یای  همه پس  
بزنه. لطمه  هام  بچه  خانمی    البته   به  یه  اهفتهیه  ی 

می  کمک  همسرمم  خونه،  کارای  برای  میاد  کنه، بار 
بازی می خرید می  ها  بچه  با  باز هم من  کنه،  کنه، اما 

کنم همه چیزو جوری تنظیم کنم که  مادرم، سعی می 
البته   نکنن.  کمبود  احساس  هام  می بچه  کنم، سعی 

هام   نهتونم یا  دونم می نمی  بچه  باال  )  دیبپرسباید از 
 ( 14انداختن شانه ها همراه با لبخند( . )کد  

 1یابیتیهو 7
به   تحقیق  این  در  که  اصلی  مقوالت  از  دیگر  یکی 

آمد   ی اشاره به  اب یت ی هواست.  «  یاب یت ی»هو دست 
مادری   کنش  جریان  در  مادران  که  دارد  نکته  این 

کس هستند.  هابسته ب  درصدد  نیز  هویتی  جدید  ی 
گسترش    فراغت  خلق یا  ایجاد  برای  تالش  و 

خرده  هاشبکه دو  ارتباطی،   آمدهدست به ی  مقوله ی 
 .باشندی م ی در این تحقیق ابیت ی هودر ارتباط با 

 2فراغت  خلق 7.1
برای خود، یعنی زمانی    است   یزمانمنظور از فراغت،  

از   تعبیر  هات یمسؤولفارغ  به  که  مادرانی  نقشی.  ی 
مسئولیت   و  نقش  را    وقت تمام خودشان  بر  مادری 

از    عهده فارغ  و  خود  برای  را  زمانی  درصددند  دارند، 
مسئولیت  نقش، خلق کنند. بسیاری از مادران مایل  
بودند زمانی را جدای از فرزندشان باشند و به عالیق  

ک از  و  بسیاری  بپردازند.  خود  ساعاتی    هاآن ارهای  در 

2 Creating leisure 
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یا   مدرسه  در  فرزند  به    مهدکودککه  هست 
ی آموزشی و هنری  هاکالسی ورزشی یا به  هاباشگاه 

شکل    خصوص به.  روندیم این  به  شاغل  غیر  مادران 
 ی برای خود بودند. اب یت یهو درصدد خلق فراغت و  

ت  مدرسه خودمم از فرص   رهی م که پسرم    هاصبح  
می  کنمی ماستفاده   آخه  و  باشگاه،    پسربچه رم 

نمی  خونه  هست  ندارم  هم  دوست  ببرمش،  که  شه 
 ( 1۵تنها بمونه. )کد  

هم   بچگی  از  دارم  عالقه  نقاشی  به  خیلی  من 
کالس،   میرم  دارم  مهد  هاوقت داشتم،  دخترم  که  یی 

دارم،   دوس  خیلی  رو  نقاشی  خوبه،  خیلی  هست. 
 ( 8کارمم البته خوبه. )کد

تالش برای ایجاد یا گسترش   7.2
 ی ارتباطی هاشبکه

مادران   از  مادرانی    خصوصبه   شوندهمصاحبهبرخی 
را   فرزندانشان  کالس    برنامهفوق ی  هاکالس که  مثل 

هنری   و  ورزشی  یا  که  آوردندی مزبان  کردند  اعالم   ،
این   به  را  فرزندشان  دارند خودشان    ها کالس دوست 

امکا )اگر  مکان  همان  در  و  یا  بیاورند  و  باشد(  نش 
کالس   شدن  تمام  منتظر  آنجا،  نزدیک    ها آن پارک 

به   درگفتهبمانند؛  مادران  این  فرزندان    ی  که  تایمی 
هستند   کالس  گفتگو    هاآن سر  به  دیگر  مادران  با 

تشکیل  هاگروه و    نندینشیم دوستی  و    دهند ی می 
 .کنندی متبادل اطالعات 

هم   ازآنجاکه  مورد  مادران    -این  در  حداقل 
پژوهشهامصاحبهدر    کنندهشرکت  این  طرف    -ی  از 

مادران   این  تالش  لذا  شد؛  عنوان  شاغل  غیر  مادران 
ی  اب یت ی هوی ارتباطی فاکتوری از  هاشبکه برای ایجاد  

که   شاغل  غیر  زنان  است.  شده  گرفته  نظر  در 
این   تشکیل  با  دارند  کمتری  اجتماعی  ارتباطات 

ی  اب یت یهو ، «دوستی»دشان ی خوگفته ی به هاگروه
از ديدگاه تاجفل نیز    که  طور همان و    کنندی م گروهی  

اجتماعي  از   هويت  بخشی  از:  است  برداشت    عبارت 
خود، از  فرد  عضويت    که  يک  به  نسبت  او  آگاهي  از 

 
1 Social pressure   

و  هاگروه در   ارزشي  اهميت  با  همراه  اجتماعي،  ی 
آن  با  منظم  سرچشمه   احساسي    ردیگی م  عضويت 

این  223:  1380محمدي،  )گل شاغل  غیر  مادران   ،)
این   در  عضویت  با  دارند  سعی  نیز  ها  گروه پژوهش 

ارائه   خودشان  از  جدید    درواقع .  کنندیممعنایی 
نظریه   کانونی  این  بندمقولهقضیه  نیز  تاجفل  ی 

بیشتر   را  خودشان  مردم  که  عضو    عنوانبهاست 
کمتر  هاگروه و  اجتماعی  فردی،    عنوانبهی  اشخاص 

کنند. به عبارتی مادران با عضو شدن  می بندی مقوله
 .دهندی م به تصور از خودشان معنی  هاگروه در این 

کالس  هابچه خودم   از    برمی م   رو  تا  چند  با  اونجا 
می  می مادرا  حرف  می شینیم  چیز  همه  از  گیم، زنیم، 

گه، خیلی خوبه آدم باالخره مشکالتشو با دیگران می 
می  زیاد  اطالعاتش  کنه،  می  دیگه  همفکری  شه، 

هوای   به  خودمونم  درواقع  همدیگه،  به  کردیم  عادت 
گیم،  گذره، میبچه ها میایم بیرون از خونه. خوش می 

 (16یم )با خنده(. )کد خندمی

می کالس   هابچه وقتی   هم  مادرا  ما  با اند  شینیم 
، کالسی که  هابچه زنیم، بیشتر در مورد  هم حرف می 

خوردنشون،   غذا  می های بازمیان،  که  برای  یی  کنن. 
هامون که خیلی خوبه، تجربه  به هم می   من  گیم. رو 

 ( 12کنه. )کد  برای رفتارمون با بچه ها کمکمون می 

 1ر اجتماعی فشا 7.3
از   دیگر  یکی  نیز  اجتماعی  اصلی  هامقوله فشار  ی 

است.  هامصاحبه از    آمدهدست به پژوهش  این  ی 
فشار اجتماعی در این پژوهش اشاره به این دارد که  
مادر   خود   فقط  که  نیست  نقشی  مادری  نقش 
چگونگی آن را تعیین کند، بلکه جامعه با تعریفی که  

نب و  باید  و  دارد  نقش  این  آن  از  برای  که  ایدهایی 
، مادر را در ارتباط با چگونگی ایفای این  کندیمتعیین  

ی که  امقوله . دو خرده  دهدی مقرار    فشارتحت نقش  
از مصاحبه با مادران این پژوهش به دست آمد، یکی  

مستقیم اشاره به همین نکته دارد یعنی اینکه    طور به
این   اصلی  مسئولیت  مادری،  از  جامعه  تعریف  طبق 

بر عهده مادر است، لذا مادر در مورد چگونگی    قش ن
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به   مقوله  خرده  دومین  است.  نگران  نقشش  انجام 
اشاره   حمایتی  نهادهای  مادران    کندی مفقدان  یعنی 

در  مصاحبهدر    کنندهشرکت  پژوهش،  این  ی 
زندگی  اجامعه مثل    کنندی می  حمایتی  نهادهای  که 

های  مانمهدها و مراکز بازی و نگهداری کودک )برای ز 
مشخص در طول روز(، چه از نظر تعداد و چه از نظر  

در  نهیزمکیفیت،   مادر  از  الزم  حمایت  و  همکاری  ی 
 . کنندی نم ایفای نقشش را فراهم  

، همسرم هم دوست داره که  کردمی م قبالً خیاطی  
اما   کنم  و    باوجودخیاطی  )مبینا  واقعاً  حلما  فرزندان( 

بنده. مهد خوب  می شه، بچه دست و پای آدم رو  نمی 
بچه  باشه  جمع  خاطرش  آدم  نیست،  که  شو  هم 

 ( 21بذاره. )کد  

چون   اما  شدم  قبول  بدنی  تربیت  لیسانس  من 
رو   کسی  هم  شهر  این  تو  و  شدم  دار  نداشتم  بچه 

بچه ) که  تهران(  ساکن  مادر  پیشش  خانواده  رو  ام 
بذارم درسم رو نیمه رها کردم، با وجود اینکه رشتمو  

  24یعنی ترم چهارم با بدبختی  ؛  تمخیلی دوست داش
ام واحد گرفتم تا بتونم فوق دیپلم بگیرم. اولویتم بچه 

جامعه  ؛  بود کمبودهای  خاطر  به  شدم  مجبور  یعنی 
می   داشت  جایی  دانشگاه  اگه  بذارم.  کنار  رو  درسم 
نداشت   اما  بود؛  راحت  خیالم  بدم،  ادامه  تونستم 

ا ندارن،  تعریفی  که  هم  بیرون  مهدهای  لبته  دیگه. 
ی   همه  ما  اینکه  بود  هم  ای  دیگه  چیز  مشکلم  من 
هم   مهدها  و  بود  ظهرها  از  بعد  عملیمون  واحدهای 
واقعاً   من  بودن،  بیشتر  ساعت  یه  حاال  یا  اداری  تایم 

ام رو بذارم. )کد  عصرها هیچ جایی رو نداشتم که بچه 
1) 

بچه  راحت  خیال  با  آدم  که  نیست  شو  جاهایی 
که  چیزهایی  این  با  از    بذاره،  دفعه  یه  چندوقت 

بعضی از مهدها و رفتارشون با بچه ها پخش می شه  
جایی  آدم می  که  آسوده ندارم  خیال  واقعاً  ترسه. من 

خدایی   اگه  بسپارم،  کسی  به  حتی  یا  بذارم  رو  بچه 
منو   خانواده،  یا  پدرش  بشه  جوریش  بچه  نکرده 

 (3دونن. )کد  مسؤول می 

داشت  یآمد نگه مهردوی بچه هام رو مامانم می 
بودن.   اینطوری  همکارا  از  خیلی  بودم،  مدرسه  وقتی 

بزرگ کردن  بچه ها بیشتر یه وظیفه ی مادرانه    چون
می  حساب  خانواده به  هم  همین  برای  مادر،  آد،  ی 
 ( 24کنن. )کد  بیشترکمک می 

 یریگجهینتبحث و  8
مادران   زیسته  تجربه  درک  هدف  با  حاضر  پژوهش 

احسشانیمادر درباره   بررسی  به  و    هانگرش اسات،  ، 
ساله شهر اراک    4۵تا    20  نفر از مادران   24ی  هاتجربه 

ی پردازدیم تفسیری  تحلیل  از  هاافته.  حاصل  ی 
سه    هامصاحبه اصلی:  مقوله در  ی،  ش یبازاند ی 

اجتماعی  اب یت ی هو فشار  و  شدند.بندطبقه ی  با    ی 
مادران  هاتفاوت وجود   بین  که    شونده مصاحبهیی 

اکثر   اما  داشت  چگونگی    نهاآ وجود  مورد  در 
داشتند.ش ی بازاندمادریشان   مادران    درواقع  ی  این 

با    انواع   واسطهبه مدرن  دنیای  که  اطالعاتی 
ارتباطی  هاشبکه و  اطالعاتی  در    اشگسترده ی 

مادریشان   چگونگی  مورد  در  داده،  قرار  اختیارشان 
. یکی از  سنجندی مو پیامدهای آن را    کنندی م بازبینی  

این  هاجنبه همدلی  ش یبازاند ی  و  همراهی  ی 
خود  اآگاهانه فرزندان  با  مادران  که  است  دارند  ی 

ی دیگر این بازاندیشی تالش  جنبه  مادری همدالنه(.)
که   است  فرزند  زندگی  نبودن   ساحتی  تک  جهت  در 

مادر  خود   زندگی  کمبودهای  جبران   جهت  با    به  و 
  مادری است )بازاندیشی در این کمبودها شکل گرفته  

دیگر  جنبه جبرانی(.   این  ش یبازاندی  زندگی  در  ی 
نگاهی   آنها  که  دارد  موضوع  این  به  اشاره  مادران، 

و    ی به مادری ندارند و آگاهانه آن را احساسافهیوظ
ی دیگری  له أمسمادری آگاهانه(.  کنند )ی م به آن عمل  

در مورد فرزندانشان به آن    شونده مصاحبهکه مادران  
عقب ماندن فرزندشان    نی آنها از نگرا   کردند ی ماشاره  

آنها با بازاندیشی در کنش    درواقعاز همساالنش بود.  
ماندن    کنندی م سعی    شانمادرانه عقب  موجب 

یکی   رقابتی(.  )مادری  نشوند.  سایرین  از  فرزندشان 
از   چگونگی  هاجنبه دیگر  در  مادران  بازاندیشی  ی 

ی در مورد چگونگی  زیربرنامه ایفای نقش مادریشان  
  « یزیربرنامهمادری به معنای »فای این نقش بود. ای
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میزبانی به  »بوردیو  )که به تقلید از بوردیو طرح شده  
امروزیزیربرنامه معنای   شاغل  زن  برای  طرح  «  ی  را 

به  کندیم اشاره  گروه(  دو    دو  و  مادران  از  جداگانه 
از  گونه متفاوت  دارد:  ز یربرنامهی  آنها  توسط  (  1ی 

توانایی  شدهی زیربرنامه مادری   یک  مثابه  و به    ؛ 
برای    شدهیزیربرنامه مادری  )2 جبرانی  مثابه  به 

مورد    وقتتمام در  بیشتر  اول  گونه  مادری.  نبودن 
به  کرده ل یتحصمادران   است،  صادق  شاغل  غیر  ی 

دلیل   مادری    توانی م همین  چون  گرفت  نتیجه 
است    نیتری اصل مادران  نقشی  این  در    توانندی مکه 

  عنوانبه ی خود  آورده   به دستی  هایی تواناایفای آن  
  کنندی مرا عملی کنند، لذا سعی    کردهلیتحصیک زن  

مند و به زعم خودشان علمی انجام  این نقش را برنامه
که البته این نکته نشان از این دارد که بسیاری    دهند

می نبودن  هماهنگ  دلیل  به  مادران،  بازار  از  نیاز  زان 
ی  هارشتهدانشگاهی در    النیالتحصفارغ کار با تعداد  

صرف   را  خود  جوانی  سرمایه  و  انرژی  مختلف، 
در   تنهانه که امکان استفاده از آن    اندکرده تخصصی 

زندگی   در  بلکه  نیست،  فراهم  برایشان  کار  بازار 
ایفای   و  کمک  هانقش شخصی  نیز  مادری  چون  یی 

به   )کندی نم   ها آن چندانی  تخصصی    چراکه،  و  دانش 
با   اینکه  هانقش همسو  جز  نیست(  مادری  چون  یی 

فراهم   برایشان  را  ذهنی  باور  باید    کندی ماین  که 
مادر    عنوانبه برنامهکردهل یتحصیک  مادری  مندتر ، 

باشند.  ترموفق   جهیدرنتو   داشته  دوم  گونهی  ی 
یعنی  زیربرنامه مادران،  توسط  به  زیر»برنامه ی  ی 

برای   جبرانی  مادری  وقتتمام مثابه  بیشتر    « نبودن 
با   مادران  این  است.  صادق  شاغل  مادران  مورد  در 

و  زیربرنامه سعی  جوصرفه   جه یدرنتی  وقت،  در  یی 
و    کنندیم نقش    وقت تمام غیبت  در  خود  نبودن  

البته این نکته هم نشان از    ؛ کهمادری را جبران کنند
وب در ناخودآگاه جمعی  وجود  تعریفی از مادری مطل

نظر جسمی   از  را چه  که فشار مضاعفی  دارد  مادران 
ی  اب یت ی هو.  کندی مو چه روانی به مادران  شاغل وارد  

مادران   اکثریت  میان  در  که  مادران    خصوص به نیز 
چشم   به  شاغل  اصلی    ،خوردی م غیر  مقوالت  از 

تالش    آمدهدست به به  که  است  حاضر  پژوهش  از 
خلق  در  گسترش  ف  مادران  یا  ایجاد  همچنین  و  راغت 

اشاره  هاشبکه مادری  کنش  جریان  در  ارتباطی،  ی 
در کنار مادری،    کنندیممادران تالش    درواقع .  کندیم

زمانی را برای خود و فارغ از مسئولیت مادری داشته 
باشند تا عالیق خود را دنبال کنند، عالوه بر اینکه آنها  

د  عضویت  با  مادری  خالل  در    ها گروه ر  درصددند 
مادری  هاگروه) که    نیتردست دم    عنوانبهی  امکانی 

را شکل   در جامعه  برایشان فراهم است( حضورشان 
اصلی   مقوالت  دیگر  از  نیز  اجتماعی  فشار  دهند. 
در   چه  سطوح،  تمام  در  جامعه  فشار  به  که  است 

( کالن  سطح  در  چه  و  خانواده   واسطه به سطح 
تعریف   و  اجتماعی  مطلوب» باورهای  اشاره  «مادری   )

مادران    دهدیمنشان    هامصاحبهدارد.   که 
ایفای  واسطهبه چگونگی  با  رابطه  در  فشار،  این  ی 

مادری،   قبال    نیتری اصل   عنوانبه نقش  در  مسئول 
اکثر    ت ی درنها.  اندنگران فرزند،   که  نکته  این 

چگونگی    شوندگانمصاحبه مورد  در  پژوهش  این 
داشتندش ی بازاندمادریشان   پژوهش   ی  نتایج   با   ،

و   اینکه، 139۵)  ی بیطخوشبخت  بر  مبنی   )  
دختر برای مادری خود در آینده عالوه بر    ان یدانشجو

و   )که  ازخودگذشتگمهربانی  شاخص  های ژگی وی  ی 
خودشان   خصایصی  استمادر  به    ازجمله (،  آگاهی 

و   بین اقتدار  هاروش مسائل  آگاهی از مرز  ی تربیتی، 
فضای مناسب و آرام را نیز  و محبت، آگاهی از ایجاد  

مادران    دهدی م ، همخوانی دارد و نشان  دانندی مالزم  
قبلی   نسل  به  نسبت  خود  مادری  مورد  در  جوان 

پژوهش  اندکرده بازاندیشی   همچنین    رزانژاد یم. 
آن  1388) نتایج  از  یکی  که  از  »(  دولت  حمایت  عدم 

مادر شاغل  شیرین  است  «زنان  پژوهش     و   کانجی   و 
  که   کندی مکه به مادرانی اشاره    ( 201۵)  کاهوشاک   اما

کردن    به   مجبور  شدن   مادر  از  پس    و   خود  شغلرها 
با  اندشده   ینینشخانه که  مقوله،  اجتماعی  فشار  ی 

همخوانی  هاداده از   آمد،  دست  به  حاضر  پژوهش  ی 
ی اجتماعی بر  هات ی حمافقدان    دهدی م دارد و نشان  

. همچنین نتایج این  کندی مزنان فشارهایی را تحمیل  
  « تکثر در مفهوم مادری» ی  مقوله پژوهش منافاتی با  

نوعی از  حاکی  در»  که    مسلط   گفتمان   گسست 
است  مادری و  «  خادم  پژوهش  از  ) و  (  2019همکاران 

ندارد.   شده،  حاضر    درواقعاستخراج  پژوهش  نتایج  
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ندارد این  از  نشانی  بودن     نیز  جنسیتی  و  ذاتی  که 
گفتمان   تنها  هرچند    غالب   مادری  باشد،  مادری 

نشان   همکاران  و  خادم  پژوهش   نتایج   همچون 
زنان    دهد یم و  مردان  اکثریت  جمعی  ناخودآگاه  در 

قلمداد   زنانه  بودن،  مادر  هم  هنوز  و    شود ی مجامعه 
 اصلی مسؤولیت فرزند است.  دارعهده مادر 

بیشتری تحقیقات  مورد    البته  ی  تجربه در 
ی مادرانی با شرایط مختلف  سنی، تحصیالتی،  سته یز

ی متفاوت اجتماعی  هات یموقعشغلی و اقتصادی در  
در   بتوان  هافرهنگخرده و  تا  است  الزم  مختلف  ی 

ی و  اب یت یهو ی،  ش یبازاند  چون تبیین کرد که مقوالتی  
بازنمایی   چگونه  مادری  مورد  در  اجتماعی  فشار 

 . شوندیم

 ی مال  منابع
 .نداشته است یمال  تی حمااین مقاله 

 سندگان ینو سهم
 .یو زند  یریمطالعه: سف یو طراح  دهیا

 . ی: زندهاداده   یگردآور

 . یو زند یریها: سفداده  ریو تفس لیتحل

 . ی: زندینسخه خط  تنظیم

 .یو زند یری: سفنقادانه یبازنگر

 تعارض منافع
 .باشندنویسندگان دارای تعارض منافع نمی 

 

 منابع
. تهران:  ی خانوادهشناسجامعه (.  1380اعزازی، شهال ) 

 انتشارات روشنگران و مطالعات زنان. 

 ( حسین  با  شناسجامعه(.  1390بستان،  خانواده  ی 
منابع   به  پژوهشگاه  اسالمینگاهی  قم:   .

 حوزه و دانشگاه. 

( یر  پی  اجتماعی    (.1390بوردیو،  )نقد  تمایز 
ذوقیهاقضاوت حسن  ی  ترجمه   .)

 چاوشیان. تهران: نشر ثالث. 

 ( رزمری  بر  درآمد (.  1387تانگ،  جامع  ی  هاه ینظری 
ترجمه منیژه نجم عراقی. تهران:    فمینیستی.

 نشر نی. 

(.  1390)الهه    ،حیدرزاده  و  فاطمه  اردهالی،  توحیدی
  کانونی   گروه  روش  بر  دیتأک  با   کیفی  تحقیق

  در   کیفی   یها روش   مقاالت  )مجموعه
  مجمع   تهران:   اجتماعی(.  ی هاپژوهش 

  تحقیقات   مرکز  نظام،  مصلحت   تشخیص
 .استراتژیک

( جمال  محمدی،  و  حمیدرضا  پور،  (.  1388جالئی 
تهران:  یشناسجامعه   متأخری  هاهینظر  .

 نشر نی. 

مبارزه    هاهدف (.  1382)   ن یمحمدحسخسروپناه،   و 
سلطنت   تا  مشروطه  انقالب  )از  ایرانی  زن 

 تهران: پیام امروز.  پهلوی(.

طیبی،   و  فریبا  ی  مطالعه(.  139۵)   ایرؤخوشبخت، 
ی مادر از دیدگاه دانشجویان دختر. های ژگیو

  29و  28، همایش ملی جایگاه و نقش مادر
 شیراز. دانشگاه  شهریور. 

 ( سیمون  دوم(.  1380دوبوار،  قاسم  جنس  ترجمه   .
 صنعوی. تهران: توس. 

(. زنان جوان و بازتعریف معنا  1396رفعت جاه، مریم ) 
  2۵ی بر روی مادران  امطالعهو نقش مادری  

شهرری.    40تا   ساکن  مجله  ساله 
 . 130-164(،  4)18،  ی ایرانشناسجامعه

( گی  پشناسجامعه (.  1394روشه،  تالکوت  .  ارسونزی 
گهر. نیک  عبدالحسین  نشر    ترجمه  تهران: 

 نی. 
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 ( پروانه  فر،  بر  (.  138۵زاهدی  مادری  اثر  بررسی 
تهران  شهر  زنان  اجتماعی    وضعیت 

ارشد،    نامهان ی)پا علوم  رشتهکارشناسی  ی 
 اجتماعی، دانشگاه عالمه طباطبائی(. 

( استیون  در  (.  1390سیدمن،  آرا  کشاکش 
لی. تهران:  . ترجمه هادی جلییشناسجامعه

 نشر نی. 

( جین  فیروزه  سمینیفم(.  1381فریدمن،  ترجمه   .
 مهاجر. تهران: نشر آشیان.

( جان  طرح  (.  1396کرسول،  و  کیفی  پژوهش  پویش 
رویکرد() پنج  از میان  . ترجمه حسن  انتخاب 

تهران:   کاظمی.  حسین  و  فرد  دانایی 
 انتشارات صفار. 

جویس   گال،  و  والتر  بورگ،  مردیت؛    (.1394) گال، 
علوم  هاروش در  کیفی  و  کمی  تحقیق  ی 

و   احمدرضا  یشناسروان تربیتی  ترجمه   .
 نصر و همکاران. تهران: انتشارات سمت. 

 ( استفانی  جنسیتشناسجامعه(.  138۵گرت،  .  ی 
 ی کتایون بقایی. تهران: دیگر.ترجمه

) گل احمد  بحران  1380محمدی،  و  شدن  جهانی   .)
- 48(، 10)3هویت. فصلنامه مطالعات ملی،  

13 . 

 ( احمد  درباره  (.  1398محمدپور،  روش،  در  روش 
انسانی علوم  در  معرفت  )ویراست    ساخت 

 دوم(. تهران: انتشارات لوگوس.

( نجمه  فشارکی،  مفهوم  (.  1392محمدی  بررسی 
از نسل  دو  بین  در  )  مادری   نامهان یپا زنان 

دانشگاه   زنان  مطالعات  ارشد  کارشناسی 
 الزهرا تهران(. 

 ( مریم  نژاد،  در  (.  1388میرزا  مادری  تجربه  بررسی 
جوان  زنان  شهرستان    -میان  موردی  مطالعه 

ارشد    نامهان یپا )   -جویبار  کارشناسی 
 مطالعات زنان دانشگاه عالمه طباطبایی(. 
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