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  چکیده
هاي واگیر نسبت به گذشته کاهش چشمگیري یافته،  در جوامع امروزي بیماري

 اتقـ یتحق. اسـت  شیبـه افـزا   روهـا   ناسرط انواع و ریواگ هاي غیر بیمارياما 
 ياریاست که از بس یاز عوامل یکیمادر  ریبا ش هیکه تغذ دهد یمختلف نشان م

مـادران و   تواند یمادر م ریبا ش هیتغذ جیترو ،نیبنابرا. کند یم يریشگیامراض پ
 ریاخ يها در سال. مزمن مصون کند يها يماریاز ب ياریکودکان را از ابتال به بس

مطلـوب محقـق نشـده     طـور   بهمادر در کشور  ریبا ش يانحصار ۀیاهداف تغذ
 ختهیآم درهم یاجتماع ـ یفرهنگ يها با سازه یردهیش دةیکه پد جا از آن. است

 در آن يهـا  نـه یزم و بسـتر  بـه  یسـت یبا آن در مؤثرشناخت عوامل  ياست، برا
ـ  یاجتماع يالگوها شناخت ،رو نیا از. کرد توجه جامعه  در مـؤثر  یفرهنگـ  ـ

. باشـد  مـادر  ریشـ  بـا  هیتغذ جیترو يبرا يمؤثرراه  تواند یمادر م ریبا ش هیتغذ
 ينگـار  مردم وةیش  و به یفیک صورت  بهپژوهش  نیدر ا شده گرفته کار به روش
 مـورد  کـه  اسـت  یمـادران  و یبهداشـت  کارکنان از نفر 37 جامعۀ آماري .است

 قالـب  در پژوهش نیا يها افتهی. گرفتند قرار افتهیساختار مهین و قیعم مصاحبۀ
 کـد  68 باز، کد 365 در داده يبند مقوله و استخراج حاصل کهـ   ینییتب کد سه

 در مـؤثر  يعوامـل فـرد  : اسـت از   ـ عبـارت   است ینشیگز کد 10 و ،يمحور
ـ تغذ در مـؤثر  یمادر، عوامل فرهنگـ  ریبا ش هیتغذ عوامـل   و ،مـادر  ریشـ  بـا  هی

ـ ا يهـا  افتهی. مادر ریبا ش هیتغذ در مؤثر يو اقتصاد یاجتماع  نشـان  مطالعـه  نی
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 و ،مـادر  يباورهـا  مـادر،  یآمـادگ و  یآگاه ،يو مادر یروان عواملکه دهد  یم
. مادران است یردهیش در رگذاریتأثعوامل  نیتر مهم جمله از یاجتماع تیحما

 یعـوامل  جملـه  از یکیزیف ـ ستیکه اگرچه عوامل ز دهد یم نشان مطالعه نیا
ـ ا گـذارد،  یمـ  ریتأثمادران  یردهیش دراست که   ریتـأث   عوامـل خـود تحـت    نی

 جا از آن. فرد است يو باورها ،نفس مادر به احساسات مادرانه، آرامش و اعتماد
و با  است هخانواد جملهو از  یشبکۀ روابط اجتماع ریتأثفرد تحت  يکه باورها
در باورهـا و   کننـده  نییتع یهنوز خانواده نقش یرانیدر جامعۀ ا که اینتوجه به 

ـ افـراد دارد، پد  يرفتارها . رود یبـه شـمار مـ    یاجتمـاع  یارزشـ  یردهیشـ  دةی
و کارکنـان   ،مادر، همسر، پزشـک  جمله از انیاطراف یاجتماع تیحما ن،یهمچن

در زنـان   ،یطرف از. مادران دارد یردهیدر روند ش يا کننده نیینقش تع یبهداشت
 از یردهیش نیقوان تیو رعا انیاطراف تیعالوه بر عوامل ذکرشده، حما ،شاغل

  .است مادران یردهیش در مؤثرل معوا
ـ مـادر، حما  ریبـا شـ   هیتغذ ،یفرهنگ يالگوها :ها دواژهیکل  ،يمـادر  ،یاجتمـاع  تی

  .ينگار مردم
  

  مقدمه. 1
 يبـود کـه در کشـورها    یمردمـان  یبه زنـدگ  دیدر ام یانینما شیشاهد افزا ستمیب قرن

ـ   افتنـد، یکـاهش   رداریواگ يها يماریب. کردند یم یزندگ یصنعت  يدردهـا  یامـا از طرف
 تـأمین زنـان در  ). 212: 1386 دنز،یـ گ(اسـت   شیرو بـه افـزا   یمزمن در جوامع صنعت

مسـئول  تنهـا   نه آنان رایدارند، ز عهده بر يبهداشت و سالمت جامعه نقش مهم و مؤثر
بر عهده  شان سالمت و بهداشت خانواده يرا برا مسئولیت نیشتریبلکه ب ،سالمت خود

 ریمـزمن در مـادر و کـودك شـ     يها يماریانواع ب ةکنند يریشگیاز جمله عوامل پ. دارند
غـذا   نیتـر  مادر کامـل  ریکه ش دهد ینشان م نهیزم نیمختلف در ا قاتیتحق. مادر است

 یکیولـوژ یزیو ف یجسـم  يازهاین تأمینبر  که عالوه است یماهگ نوزادان تا سن شش يبرا
 ؛١٣٨٦ ,khabazkhoob( اسـت  مـادر  خصـوص   بـه  و کـودك  یروان يازهاین مکملها  آن

 از بسـیاري عوامل  ریتأث تحت خود مادر شیر با تغذیه). 1380 یاسمی،؛ 1383 رخشانی،
...  و ،یختشـنا  روانهـا، عوامـل    رسانه ،يگذار استیس ،یاجتماع ،یعوامل فرهنگ جمله
؛ 1390 کریمی،؛ 1386 خیاطی،؛ 1385 خزاعی،؛ 1383 خامی، ؛٢٠٠٩ ,Farahani( است
  ).1389 اکبر، علی
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 ریبا شـ  يانحصار ۀیو طول مدت تغذ وعیش ایاز نقاط دن ياریدر بس ر،یچند سال اخ در
ـ تغذ 1376تا سال  زیدر کشور ما ن. است افتهیمادر کاهش  مـادر تـا    ریبـا شـ   يانحصـار  ۀی

درصـد در   57درصد در شـهر و   53آمار به  نیداشت و ا يریچشمگ شرفتیپ یماهگ شش
 طـور   بـه مـادر در کشـور    ریبـا شـ   يانحصار ۀیاهداف تغذ رسد یاما به نظر م د،یروستا رس
 1384در سـال   یمادر در شش ماه اول زندگ ریبا ش يانحصار ۀیو تغذ محقق نشدهمطلوب 

  ).1387؛ باستان، 1381 ،یمانیفر(درصد بوده است  23
ـ امـا در ا  ،شـده  یمطالعـه و بررسـ   یردهیش مؤثر درگذشته عوامل  در مطالعـات بـه    نی

و  رهـا یحـوزه متغ  نیـ در ا. آن کمتر توجـه شـده اسـت    یعیدر بستر طب دهیپد نیشناخت ا
و بـا   انـد  ختـه یآم هـم در یاجتماع ـ یفرهنگ يها که با سازه اند دخیل یپنهان يها کننده نییتع

مـادر در   ریبا ش هیتغذ که اینبا توجه به . کرد استخراج و کشف راها  آن توان یم یفیک روش
 ریبا ش هیتغذ جیدر سطح کشور ترو یبهداشت يها از برنامه یکی افته،یکاهش  ریاخ يها سال

و  یاجتماع يالگوها مقاله نیادر  ،رو نیسالمت کودکان و مادران است؛ از ا شیمادر و افزا
  .شوند می بررسیمادر  ریبا ش هیتغذ مؤثر در یفرهنگ
 

  اهداف و تیاهم. 2
 لیـ مزمن و تحم يها يماریابتال به ب جامعه مختلف اقشار در جیرا مشکالت از یکی امروزه

ـ مف اریمادر اثر بس ریبا ش هیکه تغذ جا آناز . بر افراد است نیسنگ يها نهیهز مـادر و   در يدی
 شـود،  یمـ  یمـزمن و افسـردگ   يهـا  يمـار یکودك به همراه دارد و باعث کاهش ابـتال بـه ب  

در  توانـد  یمادران مـ  یردهیش يمادر و اصالح الگوها ریش اب هیتغذ مؤثر درشناخت عوامل 
ـ مف تـأثیرات  زیـ درمـان ن  يها نهیمزمن و کاهش هز يها يماریکاهش ب نۀیزم بـه دنبـال    يدی

و  رگـذار یتأثبه بهبود عوامل  توان یمادران م یردهیبا شناخت موانع ش ،نیهمچن. داشته باشد
ـ  از. کـرد  کمـک  مـادران  یردهیش موانع نکرد برطرف ـ  ن،یمـادر بهتـر   ریشـ  ،یطرف و  ،نیاول

مـادر و   یردهیشـ  طیامر، با بهبود شـرا  نیاست؛ با توجه به ا یفرد در زندگ يغذا نیتر مهم
مقالـه بـه    نیدر ا. پرورش داد یو خلق ،يفکر ،یتوانمند از نظر جسم ینسل توان  یکودك م

  :پردازیم سؤاالت زیر می
  ست؟یمادر چ ریبا ش هیتغذ مؤثر در یو فرهنگ یاجتماع يالگوها ـ
  ست؟یمادران چ یردهیش مؤثر در عوامل ـ
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  منابع بر يمرور. 3
و وزن زمـان تولـد    ،تولد رتبۀ ،یکمک يغذا شروع سن مادر، سن): 1380( یرخشان. 1

 التیتحص زانیم ن،یاما شغل والد د،نرمادر ارتباط دا ریبا ش هیتداوم تغذ زانیکودك با م
 يرابطۀ معنادار مادر ریبا ش هیتداوم تغذ زانیبا م مانیو نوع زا ،کودك جنسیت ن،یوالد
نسـبت بـه    یردهیکه تداوم ش حاکی از آن استمطالعه  نیا هاي یافته ،نیهمچن. دنندار

 .داشته است يچهار سال قبل کاهش معنادار
2 .Zanjani (١٣٨١) : از  ياریاسـت کـه بسـ     نیمادران ا یردهیش مؤثر دراز عوامل

ـ مـادر، تغذ  ریبـا شـ   هیتغذ تیمادران دربارة اهم او،  يبـر اسـاس تقاضـا    رخواریشـ  ۀی
با  ماریکودك ب ۀیهمسر، و ادامۀ تغذ یتیزنک، نقش حما و گول ياز بطر نکردن استفاده

ـ ن يامـا تعـداد   ،داشتند یدرست يخوب و باورها اریمادر اطالعات بس ریش باورهـا و   زی
  .داشتند یاطالعات نادرست

3 .Dodgson (٢٠٠٢) :ــادران یردهیشــ ــأث تحــت م : اســت یفرهنگــ يچهــار الگــو ریت
ــف ــگ را  )ال ــفرهن ــنت( جی ــا س ــف؛ ج  )؛ ب)ه ــابع مختل ــرتبط از من ــع م ــع )موان  تیوض

 .یاجتماع تیحما )د ؛یاجتماع  ـ  ياقتصاد
 یبا سواد ارتباط مثبـت و بـا شـغل ارتبـاط منفـ      یردهیمدت ش): 1386( یاطیخ. 4

تفکر مادر : قبل از دو سال عبارت است از یردهیعلل قطع ش نیتر مهم جمله از. شتدا
 علـت و امتنـاع کـودك بـه     ،مـادر  ریشـ  بـودن  یناکاف ،یردهیمدت ش بودن یکافبر  یمبن

 .مادران ارتباط معنادار و مثبت داشت یردهیمراکز با مدت ش تیحما ،نیهمچن. نامعلوم
مـادر   ریکودك بـا شـ   ۀیبه تغذ یبررس مورد مادرانِ از درصد 77): 1387( ییعال. 5

ـ نـوع تغذ  نیمربوط به آثار ا ینگرش منف نیشتریاند و ب نگرش مثبت داشته  مـادر  رد هی
 نوع بودن، شاغل رینوع نگرش مادران با درآمد خانواده، شاغل و غ ،نیهمچن. است بوده

 فرزندان، تعداد سن، الت،یتحص با اما نداشته، یارتباط کنندگان تیحما نوع و نیمشاور
  .است داشته ارتباط یاطالعات منابع و ،یردهیش مشوقان ،يباردار دفعات
6 .Zareai (٢٠٠٧) :را ایاسترال به نسبت رانیا در مادر ریش با هیتغذ شتربودنیب علت 
است که  یدر حال نیا: مادر ریبا ش هیتغذ يوجود برنامۀ ارتقا )الف: داند یم عامل چهار

از  يکودکـان و مراکـز نگهـدار    يبـرا  یمصـنوع  ریسـاخت شـ   يها کارخانه ایدر استرال
 100 رانیدر ا: دوستدار کودك يها مارستانیوجود ب )ب ؛است شیکودکان در حال افزا

درصـد از   5/4فقـط   ایدر اسـترال  که،  در حالی اند کودك دوستدارها  نامارستیبدرصد از 
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 شیافـزا  براياقدام  10دوستدار کودك  يها مارستانیب( اند دوستدار کودك ها مارستانیب
شـش   مانیزا یمرخص رانیدر ا: بازگشت به کار )ج ؛)دهند یم انجام مادر ریش با هیتغذ

  در حـالی فرزند اسـت   یردهیش يساعت روزانه به مدت دو سال برا کی ۀاضافماه به 
 ایدر اسـترال  ،نیهمچن. مادران وجود ندارد مانیزا یمرخص يبرا یضمانت ایدر استرال ،که

 )د ؛دارند و آن هـم بـه مـدت هشـت هفتـه      مانیزا یدرصد از ادارات مرخص 23فقط 
 رود، یهنجار بـه شـمار مـ    رانیر امادر د ریبا ش هیکه تغذ جا آناز : متفاوت يها فرهنگ

 تیـ حما از و دارنـد  يشـتر یب یدسترس مادر ریش با هیتغذ بهالزم  يها یمادران به آگاه
از . دارند يقو یمذهب يها زهیمسئله انگ نیا بارةافراد در ،نیهمچن. برخوردارند يشتریب

دارند و باعث  ییمادر نقش بسزا ریبا ش هیتغذ يدر ارتقا زین یگروه يها رسانه ،یطرف
ـ . شـوند  یمـ  آنـان  یردهیشـ  در تیـ موفق جهینت مادران و در تیو حما زهیانگ  ،نیهمچن

درصـد از زنـان    21 ،کـه   در حـالی  اسـت  درصـد  2 یرانیزنان ا نیدر ب گاریمصرف س
 اریمـادران بسـ   یردهیطول مـدت شـ   ردمسئله  نیو ا کنند یمصرف م گاریس ییایاسترال

 .است رگذاریتأث
7. Mohammad-Beygi (٢٠٠٨) :خواسـته،  یحـاملگ  بـا  مـادر  ریشـ  با يانحصار ۀیتغذ 

شغل مادر،  ،مادر التیاما با سن مادر، تحص ،داشت ارتباط مادر بودنو چندزا ،یعیطب مانیزا
  .نداشت یارتباط یردهیو آموزش ش ،درآمد خانواده

8 .Clifford (٢٠٠٨) :بـه ( پـدر  کـه  دهـد  یمـ  نشان کشور 24 بر خود يمرور مقالۀ در 
  بـه و  ،پرستاران و پزشکان ،ینیطرف مشاورة ،یردهیش مشاوران دوستان، شاوندان،یخو ،)ژهیو 

از  یکه مادران بتوانند بر مشکالت ناشـ  شوند یباعث م یردهیش انیحام يها گروه یکل طور
وجود دارد که نشان  یردهیش بارةدر ییها  یزنان کارمند نگران انیاما در م ،غلبه کنند یردهیش
ـ . دارند ازین يشتریب تیحما و قیتشو به ها آن دهد یم در  یردهیکـه شـ   جـا  آناز  ،نیهمچن

  .مادران است یردهیبر سر راه ش یمانع رود، یبه شمار م ينابهنجار یعموم يها مکان
 قیو تشـو  تیـ حما رده،یو اطالعات مادران ش یآگاه بر عالوه): 1389( يچرکز. 9

 ریتـأث مـادران   یردهیشـ در رفتـار   یانتزاع يهنجارها منزلۀ بهو مادرشوهر  ،همسر، مادر
 .دارد یمثبت

و  ،شـده  نیسـزار  مادران تیحما و کمک منزل، طیمح در آموزش): 1389( یسکاک. 10
ـ تغذ يارتقا يبرا مناسب يها روش از یکی مارستانیب از صیترخ از پسها  آن نکردنرها  هی

 .است مادر ریش با
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 ریتـأث در منـزل   یسازمان بهداشت جهـان  یآموزش لمیف ۀبستعرضۀ ): 1389( یمجل .11
 .دارد مادران یردهیش عملکرد رد يشتریب

چهـره و بـدون    بـه  چهره صورت  بهبه نوزاد  یردهیآموزش نحوة ش): 1389( ياظهر. 12
 از بعـد  اول هفتـۀ  هشت در یردهیش يکارامدخود شیافزا با دهنده آموزش میدخالت مستق

 .است همراه مانیزا
ـ اطراف ۀیو توص ،ریش بودن یکافمادر از  یسن مادر، آگاه): 1389(خبازخوب . 13 بـه   انی

 .مادر بودند ریبا ش هیتغذ مؤثر درخشک از عوامل  ریمصرف ش
 ،تأهـل  تیکـه سـن، وضـع    دهـد  ینشـان مـ   يمطالعـۀ مـرور   جینتا): 2010( ایدیم. 14
 عوامـل  نیا. اند یکیدموگراف ـ یعوامل اجتماع نیتر مهم جمله ازدرآمد  زانیو م ،التیتحص

ـ ن یکـ یزیف ــ  سـت یز عوامـل . دارد میمسـتق  نسبت مادران یردهیش مدت طول با شـامل   زی
 پنداشتن يعادو  یشیاند مثبت ،یردهیمشکالت ش ،یردهیموقع ش شروع به مان،یزا اتیتجرب

قـرار   يو اعتماد مـادر  یعوامل روان ریتأث تحت که است مادر ریش بودن یناکافمشکالت، و 
 دیـ عقا ،یاجتمـاع  تیـ حما ،یردهیشـ  يبـرا  میتصـم . است یعوامل روان گریدستۀ د. دارد

 تیـ و حما ،یردهیدربارة شـ  ییها یآموزش دانستن ،یردهیش ينفس مادر برا همسر، اعتمادبه
  .دنشو یاز عوامل اثرگذار محسوب م زین نیهمسر و والد

 يانحصـار  ۀیاز تغذ شتریسوادتر ب و کم ،دار خانه ،ییمادران روستا): 1390( يدیحم. 15
 يبـرا  علت نیشتریب مادر ریش بودن یناکاف. کردند یاستفاده م یماهگ مادر تا سن شش ریبا ش
 .بود یمصنوع ریش با هیتغذ

در  هـا  کننـده  نیـی تع نیتر از مهم یکی تواند یم یادراکات عموم): 1390( یابوالقاسم. 16
 ،یدمـوگراف  ریتـأث  تحـت  عمیقاً یادراکات عموم. مادر باشد ریش جیشکست ترو ای تیموفق
مـادر و کـودك،    يهـا  يمـار یغلط، ب يباورها. است یاجتماع يرهایو متغ ،یبوم يها هینظر

ـ تغذ جیترو بازدارندة عوامل از مادر بودن شاغلو  ن،یسزار  .انـد  جامعـه  در مـادر  ریشـ  بـا  هی
 بستر نیا رد رگذاریتأث يدیاز عوامل کل یو کارکنان بهداشت ،متخصصان زنان ،پزشکان اطفال

 .روند یم شمار به
که  دهد یمادر نشان م ریبا ش هیتغذ نۀیشده در زم انجام قاتیتحق جینتا ،طور کلی  به

و مشکالت  مانیسن مادر، رتبۀ زا مان،ینوع زا جمله از(مادر و کودك  یعوامل جسمان
 مـادر  ریشـ  بـا  هیتغذ رد) مادر ریش بودن یناکاف و مان،یروز پس از زا نیدر اول یردهیش

 نۀیدر زم جیرا يها فرهنگ و سنت ان،یهمسر و اطراف تیحما ،نیهمچن. است تأثیرگذار
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و در سطح  ،خانواده درآمد زانیم ،يو بودن شاغلمادر و  التیمادر، تحص ریبا ش هیتغذ
  .رگذارندیتأثمادر  ریبا ش هیتغذ رد زیها ن و رسانه یبهداشت يها استیتر س کالن

 و شـده  اسـتفاده  یکم روش از مادر، ریش با هیتغذ نۀیزم در شده انجام مطالعات شتریب در
 يرهـا یمتغ ،نیهمچن. است نشده توجه آن یعیطب بستر و یپنهان يرهایمتغ به علت نیهم به
درآمد، بعـد   زانیمانند م( اند بوده یسطح یاجتماع ریمتغ ای یستیعوامل ز شتریآمده ب دست به

 شـده  پرداختـه  کمتـر  قیـ عم سـطوح  در یفرهنگ و یاجتماع عوامل به و) و اشتغال ،خانوار
ـ یزمعوامل پرداخته شـده و در   انیفقط به ب نیشیدر مطالعات پ ،یطرف از. است و  لیـ تحل ۀن

بـا  . درخور توجـه انجـام نشـده اسـت     يمادر کار ریبا ش هیتغذ يارتقا يبرا شنهادیعرضۀ پ
و فرهنـگ   یعیمانده در بستر طب مغفول يرهایکشف متغ يبرا یفیمطالعات ک که اینتوجه به 

 و کننـد  یمـ  لیـ تحل را یکنـون  طیشـرا  و اوضـاع  و آورنـد  یم فراهم را يا نهیزم ةدیپد یبوم
ـ تغذ يارتقـا  يبـرا  توانـد  یم روش نیا از استفاده کنند، یم عرضه شنهادیپ  مـادر  ریشـ  بـا  هی

  .آورد فراهم يدیجد يراهکارها
  

 ينظر يکردهایرو بر يمرور. 4

ـ نظر از یبرخ به مقاله از بخش نیا در  نقـش،  خـانواده،  ،يمـادر  حـوزة  در مطـرح  يهـا  هی
 ،یاجتمـاع  طبقـۀ  ،یاجتمـاع  ۀیسـرما  ،یاجتماع روابط شبکۀ و یاجتماع يریادگی ست،ینیفم

 کـه  ایـن  علـت بـه  . شـود  یپرداخته مـ  یمنطق ریغ دیو عقا ،یروان یشناس بیآس رفتار، وضع
 يراهنمـا  منزلـۀ  به توان یم ها هینظر نیاز ا شود، یانجام م ينگار حاضر به روش مردم قیتحق
ـ ابعـاد موضـوع مـورد مطالعـه      شتریب نییو تب ریتفس در ينظر  يارتقـا  گـر یبـه عبـارت د   ای

 نیتـر  مهم از یبرخ قیتحق نیا در. کرد استفاده قیتحق در )١٩٩٨ ,Strauss( ينظر تیحساس
  .اند شده آورده قیتحق اهداف يساز رهنمون يبرا مرتبط يها هینظر

  
 ستینیفم و يمادر يها هینظر 1.4
بـا   يمـادر  ،نیبنابرا. فرزندان يبرا امور از يا سلسله دادن انجام از است عبارت يمادر

 يا ژهیـ و تیمسـئول  احساس خود يباردار با زمان هم مادران. ابدی یم معنا شدناردفرزند
 مراقبـت، . ابـد ی یمـ  گسـترش  کودك رشد مراحل در و مانیزا با احساس نیا. ابندی یم

که مادران در ارتباط با فرزندانشان  ندا يه امورلاز سلس تیو ترب ،يباز محبت، ت،یحما
ـ او را از غر دهد یم ریش را فرزندش مادر که یزمان. دهند یانجام م محبـت   ،يمـادر  زةی
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: آمده اسـت  اتیدر روا نیهم يبرا. کند  یمند م بهره یو برکات تماس بدن ،با آن ختهیآم
هـم از   ،نیبنـابرا . ستیتر ن مادرش بابرکت ریکه به فرزند نوشانده شود، از ش يریهر ش
 نیدر کنار ا. اند آماده يمادر يزنان برا ،یبدن يهم از نظر قوا و یروان يها یژگینظر و

 یپدران و مـادران را نهـ   انیفرزندان م تیمسئول میتنها تقس نه یاسالم عتیاشارات، شر
احساس مادرانۀ پرورش و مراقبت از . کرده است تأکیدو بر آن  تأییدنکرده، بلکه آن را 

از  يا در عملکـرد مجموعـه   ـ  اسـت  شـده  نهـاده  عـه یود بـه  زنان همۀ در کهـ کودکان 
ـ تغ بـا  عملکـرد  نیا. دارد شهیر پستانداران ۀهممشترك در  ییایمیش باتیترک  در راتیی

 هورمـون  را نیپـروالکت  هورمـون . اسـت  همراه) رحممانند ( زنان یاختصاص يها اندام
 دربـارة  يفـداکار  گونـه  هـر  يبرا را الزم قدرت زن آن، اثر بر. نامند یم يمادر محبت

. است یذات يزنان امر يمادر وةیو ش کردن یهمدل ،نیبنابرا. آورد یم دست به فرزندش
 يمـادر  تیـ موقع هیعل که داد یم تیرضا احساسها  آنزنان به  یاخالق يبرتر تیوضع

و  يدارد که همسـر  یعقد ازدواج کارکردها و اهداف گوناگون ،یاسالم نظر از. نشورند
مقصـد   نیتـر  مهـم  يو فرزنـدآور  یاصـل  ياز کارکردها یکی ییروابط زناشو يبرقرار

زنان بـه   يبرا دار تیو اولو یدو نقش اصل يو مادر يهمسر ،نیبنابرا. آن است یعیطب
  ).112 - 97: 1390 عالسوند،( رود یشمار م
 يها مانند نقش یطیمح يفشارها ریتأث تحت فرد تیهو که است معتقد ستینیفم ۀینظر
رفتـار   يو الگوها یشناخت يساختارها ردعوامل  نیا. قرار دارد یجنسیت ضیو تبع یجنسیت

 هـا  تیجنسـ  نیب یدرمان روان يها تفاوت: دیگو یم) 1989(چودورو  ینانس. گذارند یم ریتأث
هـر   تیـ هو. دهنـد   یزنـان پـرورش مـ    شـتر یاست که کودکان را ب تیدو موقع نیاز ا یناش

 یتیشخص يها امیاو پ. ردیگ یاو در روابط با مادرش شکل م یوستگیحس پ ۀیدختربچه بر پا
. کنـد  وارد خود يرفتار خزانۀ در راها  آن کوشد یو م کند یم یدرون فرستد یرا که مادرش م

ـ او . ردیـ گ یدر روابط با مادرش شـکل مـ   یوستگیپنا قیطر از پسربچه تیهو مقابل، در  ادی
 نیهمـ . رابطه با پدر مثل مردها شود قیاز طر بگذارد وبا مادر را کنار  يهمانندساز ردیگ یم

 ادیـ دختـران از مـادر   . شـود  یپسران و دختران م نیب یروان يها تیامر موجب اختالف قابل
امـا پسـرها    ،شـوند  بـزرگ  کردن يمادر زةیکه پرورنده و مهرورزنده باشند و با انگ رندیگ یم

. پرورنده باشند رندیگ ینم ادیهرگز  کنند، یاز مادرشان اجتناب م کردن يرویپچون فعاالنه از 
 کننـد  یمـ  يتـر الگـوبردار   دان مسـن طلـب مـر   پرخاشـگر و قـدرت   تیاز ماه معموالًها  آن
  ).494: 1389پروچسکا، (
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 یعـ یطب نقـش  و دارشـدن  بچه یعیطب تیقابل نیب دیبا که اند کرده خاطرنشان ها ستینیفم
 بلکه است، اجتماع ۀپرداختساخته و  یتنها مفهوم نه مادرشدن. شد قائل زیتما مادر یاجتماع

 زنان عمدة تیمشغول و یاصل تیهو که معنا نیا به دارد؛ خاص یمفهوم زین یخیتار نظر از
  ).131: 1380 آبوت،( است شده پنداشته

همسران و مـادران   کند یزنان به آنان کمک م یو عقالن یمعتقد بود که رشد علم کرافت
 رستونیفا تیدوبوار و شوالم مونیاما س ،ستود یرا م ينقش مادر يو در واقعباشند؛  يبهتر
ـ تغ در یمهمـ  عامـل  را) اش یکنون شکل  به( يبساط مادر دنیبرچ . دانسـتند  یمـ  جامعـه  ریی
ـ پ در مهـم  یعامل و یساختگ را يمادر نقش تقدس برالیل يها ستینیفم  مشـکالت  شیدای

 کـه  معتقدنـد  سـت یالیسوس يها ستینیفم. آورند یم شمار به زنان يبرا نقش نیا به مربوط
ـ ا در و اسـت  مـردان  دسـت  بـه  ياقتصاد قدرت که است ساز مشکل يرو آن از يمادر  نی
  .شوند یم مادر زنان ياقتصاد تیوضع

 از یمنبعـ  هـم  يمادر آنان نظر از. دارند يمادر به دوگانه ینگاه کالیراد يها ستینیفم
 را آن يمردساالر که است آنان سرکوب از یشکل هم و زنان خاص يها یژگیو و ها ارزش

  .است کرده نهینهاد
 بـودن  زن يزن و مرد، برا انیم یذات يها اعتقاد به تفاوت لیدل  به ،ها ستینیفم از یگروه

 کـارل . داننـد  یمـ  مادرانـه  ای زنانه اخالق را مراقبت اخالق آنان. اند قائل ارزش مادربودن و
 دانـد  یمـ  یارتبـاط  هـر  بخـش  نـان یاطم يالگـو  را فرزند و مادر انیم خوب ارتباط کانیلیگ
  ).115 -  113: 1390 عالسوند،(

  
 نقش تعارض 2.4

 جینتا. متفاوت است گوناگونزنان و مردان در جوامع  يها  نقش ،یجنسیت يها نظر تفاوت از
 شده محول دختران به واحد آنِ در که ینقش دو انیم که دهد یم نشان یکوماروفسک ۀمطالع
زنـان را   شـود،  یمـ  دهیکه نقش زنان نام ،نینخست نقش. دارد وجود يآشکار تعارض است،
 کمتـر هـا   آن ییجـو  زهیو ست ییجو از مردان باشند، سلطه تر میمال و تر حساس کند یم ریناگز

 نقـش  ؛باشـند  عالقمند کودکان و ییزناشو به و دهند، جلوه دلربا را خود مردان شیپ باشد،
 هیشـب  تقریباًتوقع دارد که  يرفتار وةیاز زن صفات و ش شود، یم دهینام دیکه نقش جد ،دوم

را  یاز زنـان مسـائل مهمـ    ياریبسـ  یوضع در زندگ نیا. رفتار مردان است وةیو ش صفات
  ).429: 1386برگ، ( کند مطرح می
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کـه زنـان در حـوزة     اند  ییها  نقش يو همسر ،يدار خانه ،يمادر بود معتقد شلیم آندره
. شـود  یهم افزوده م یاجتماع يها ها، نقش نقش نیبه ا یگاه. رندیگ یبر دوش م یخانوادگ

 تیریفـراوان و مـد   يصـرف انـرژ   ازمنـد یکارها با هم گرانبار است و ن نیهمۀ ا دادن انجام
و موجـب   کنـد  یتـداخل مـ   گریکـد ی بـا هـا   آنانسـجام   ياریدر مـوارد بسـ  . است ستهیشا

 يبا مطالعات خود در کشـورها  شلیآندره م. شود یزنان م یگوناگون در زندگ يها تعارض
 فیوظـا  نیتـر  نیسـنگ  کنـد،  کـار  خانه رونیاگر زن در ب یحت« :که ردیگ یم جهینت گوناگون

ـ  او بـه  خانـه  کـار  در شـوهرش  و دارد دوش بـر  را خانه کار به مربوط  »رسـاند  ینمـ  ياری
ـ     ) 1971( ومیب رونیب .)171: 1370 ،یساروخان( و  ،یمعتقد اسـت کـه احسـاس گنـاه، نگران

  ).46: 1381 ،يدیجمش(دار است  از زنان خانه شتریاضطراب زنان شاغل ب
  
 یروان یشناس بیآس ۀینظر 3.4

ـ م. کند یبلکه به ابراز آن کمک م ،يماریب وعیتنها به ش نه تیجنس شدن یاجتماع  وعیشـ  زانی
 کـه  ـ  یجنسـیت  یقـالب  نگرش زمینۀ در .کند یزن و مرد فرق م نیب يرفتار يها انواع اختالل

از  یانبـوه  ـ  دهـد  یمـ  سـوق  آن يسـاز  بـرون  به را مردان و یناراحت يساز درون به را زنان
قـرار   يمشـکالت رفتـار   یدر معرض خطـر برخـ   شتریزنان را ب یاسیو س یعوامل اجتماع

 تعارض و فشار ،یجنسیتانتظارات نقش  ،یجنسیتنقش  یمثل تصور قالب یمشکالت دهد؛ یم
  .تیمربوط به جنس يو اقتصادها ،تییجنس بیآس نقش،

از زنان . دنآور یحس خودکاذب به بار م معموالً یجنسیتنقش  يو انتظارها ها تعارض
نشوند، مردان را خشنود  یعصبان ای ندیهرگز ناسزا نگو ،خانم باشند شهیهم رود یانتظار م

 یخشم و ناکام ،یطیشرا نیدر چن یها زندگ بعد از سال. و آنان را شکست ندهند ،کنند
 کنـد  یبـروز مـ   رانگریخـودو  يرفتارهـا  صـورت   بـه اغلـب   و شود میدر زنان متراکم 

  ).496: 1389پروچسکا، (
 رییـ جامعه از تغ تیحمانبود است که ثمرة  ییها  استرس از یناش مادر نهان یناراحت

کسـب   يشـتر یانـد و اسـتقالل ب   شـده  يا تازه يها زنان وارد نقش. هاست آن يها نقش
 آنـان  تیـ کند، مانع از موفق رییتغها  آنچون جامعه اکراه دارد که همراه با  یول ،اند کرده

مراقبـت از فرزنـدان    يبـرا  یحق انتخاب کمـ  دیجد یشغل يها زنان در نقش. شود یم
 نأشـ  هـم  آنـان با  يدار خانه يها تیو مسئول يدر فرزندپرور ستین لیمادارند، شوهر 

 قائل آنان يبرا يریپذ انعطاف يکار يها دارند نوبت لیتما يمعدود انیو کارفرما ،باشد
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 کـه  است شده باعث يدار خانه و کار نیب توازن برقرارکردن يبرا تالش و فشار. شوند
 از اسـت  عبـارت  نقـش  فشـار . شوند نقش فشار و نقش بار اضافه گرفتار ياریبس زنانِ

 مثـل . هـم  بـا  ها نقش برخورد یعنی نقش تعارض و متفاوت يها نقش متضاد يفشارها
 تعارض در بودن  خوب يدانشجو عناصرِ با بودن  خوب مادرِ در موجود عناصر که یزمان
 انجـام  را رگید يها نقش فیوظا فرد که دهند ینم اجازه نقش يفشارها. رندیگ یم قرار
 دیبا که کنند یم احساس کودك، مهد به فرزندانشان سپردن علت  به ،زنان از ياریبس. دهد

 کردن سرزنش. کنند انتخاب را یکی هدفمند و بامعنا یشغل داشتن و بودن خوب مادر نیب
 خشونت. اند مادران ها بچه مشکالت همۀ مسئول که است آن انگریب مادر به حمله و مادر

 يبـرا  را زنان تواند یم آن برمخ يامدهایپ و است عیشا یوحشتناک طرز  به زنان هیعل
  ).508: همان( دهد زجر عمر یباق

  
 زنان يبرا یروان مشکالت و بروز یفرهنگ تینسب 4.4
 در. است روزافزون ها کشمکش و ها يدشوار شیدایپ امکان تحول حال در فرهنگ در
 آن یغرب دیجد نوع به میقد یخانوادگ ساختمان از انتقال شدن، یستیکمون از شیپ ن،یچ
 جوان عروس م،یقد ینیچ خانوادة در. بود آورده بار به ییها يدشوار جوانان يبرا
 ینیچ رسوم و آداب يرو از که يدختر و کند اطاعت خود مادرشوهر از کامالً یستیبا یم

 یِغرب مفهوم با يدختر یوقت اما ،شد ینم رو روبه یمشکل با کار نیا در بود شده تیترب
 کشمکش گسترده خانوادة در لحظه هر است ممکن شود، یم آشنا مستقل و محدود خانوادة

 نیا که داد نشان پکن یروان يها يماریب مارستانیب در يموارد. آورد بار به ییبرخوردها و
  ).461: 1386برگ، ( است يماریب ظهور عیتسر علت امر

  
 فرهنگ 5.4

فرهنـگ شـامل   . هر جامعه است يها گروه ایاعضا  یزندگ يها روش يمعنا  به فرهنگ
 يها نییکار، آ يالگوها ،یخانوادگ یآداب و رسوم ازدواج و زندگ دن،یپوش لباسنحوة 

است  يجوامع بشر يها فرهنگ آن دسته از جنبه ،در واقع. و فراغت است حیتفرو  ،ینید
جامعـه   ياعضا. رسند یبه ارث م یکیژنت صورت  بهکه  ییها نه آن شوند، یکه آموخته م

و ارتبـاط متقابـل    يامکان همکار علت نیو به هم اند میعناصر فرهنگ سه نیهمه در ا
 کنند یاست که مشخص م ییها  شهیها، تصورات و اند همۀ فرهنگ انیبن. شود فراهم می
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ها به  ارزش ای یتصورات انتزاع نیا. است دهیو پسند ،مهم، ارزشمند، مطلوب يزیچه چ
 يهنجارها قواعد. کنند یم تیو آن را هدا دهند یمعنا م یاجتماع يایدر تعامل با دن انیآدم
ها و  ارزش. بخشند یتجسم م ای کنند یهر فرهنگ را منعکس م يها رفتارند که ارزش يبرا

 شان یاجتماع طیفرهنگ در مح کی يرفتار اعضا یبه چگونگ گریکدیهنجارها در کنار 
 یافـراد طـ  . کنند یم رییزمان تغ یط غالباً یفرهنگ يها و هنجارها ارزش. دهند یشکل م
را  يدیو عقا ،ها، هنجارها ارزش یمتقابل اجتماع يها کنش یشدن و ط یاجتماع فرایند

شدن،  یاجتماع فراینددر خالل . دهد یم لیتشک راها  آنفرهنگ  يکه الگوها آموزند یم
 راها  آن تیو درنها آموزند یرا مها  سازي آن و چگونگی درونی یاجتماع يها افراد نقش

  ).37 - 35: 1386 دنز،یگ( کنند یم یدرون
 
 یسالمت در آن اثر و کلمن و،یبورد: یاجتماع ۀیسرما ۀینظر 6.4

 و خـانواده  در کـه  روابـط  از يا مجموعـه «: کنـد  یم فیتعر نیچن را یاجتماع ۀیسرما کلمن
ـ ا. دنـد یمف جـوان  ای کودك یشناخت ای یاجتماع رشد يبرا و دارند وجود یمحل سازمان  نی

 یانسـان  ۀیسـرما  توسعۀ يبرا را یمهم ازیامت توانند یم و اند متفاوت مختلف افراد يبرا منابع
  .»کنند فراهم جوان و کودك

هـا   رشـد بچـه   يو کودکان بـرا  ساالن بزرگ نیو روابط ب ،یاجتماع يها شبکه هنجارها،
هم در خانواده و هم در خـارج از خـانواده و داخـل اجتمـاع      یاجتماع ۀیسرما. ارزشمندند
  ).44: 1386 لد،یف(است  یاجتماع ۀیسرما یمیخانواده کالف قد در واقع. وجود دارد

 یاجتمـاع  ۀیو شـاخص سـرما   یبهداشت يها از شاخص يا مجموعه نینشان داد ب پانتام
و نـرخ   یاجتماع ۀیشاخص سرما نیب ،نیوجود دارد؛ همچن یمثبت یگبست هممورد نظر خود 

 یاجتمـاع  ۀیسـطوح بـاالتر سـرما    ،یاز طرفـ . وجود دارد يا يقو یمنف یوستگیپ ریوم مرگ
 یاجتماع ۀیارتباط سرما يبرا يو. را فراهم کند یبهتر به مراقبت بهداشت یابی دست تواند یم

  :را برشمرده است لیو بهداشت چهار دل
 کـاهش  باعـث  کـه  کننـد  فـراهم  را یملموس مساعدت توانند یم یاجتماع يها شبکه - 

  شوند؛  اضطراب
  کنند؛ تیتقو را بهداشت يهنجارها توانند یم ها شبکه نیا - 
  کنند؛ نفوذ اعمال یدرمان خدمات از استفاده يبرا توانند یم بهتر ها نیا - 
  ).76: همان( کند کمک بدن یمنیا ستمیس کیتحر به تواند یم تعامل - 
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 آلپورت رفتار وضع لیتشک ۀینظر 7.4
است که سازمان آن از تجربه اسـت و   یو عصب یوضع نفسان ،ينظر آلپورت وضع رفتار از

ـ نامیو د کننـده  تیو همۀ اوضـاع اثـر هـدا    ایفرد به همۀ اش يها در واکنش در  يو. دارد کی
 دوم، ؛اسـت  تجـارب ها  آن نینخست: را ذکر کرده است یوضع رفتار چهار شرط کل لیتشک
 ایـ  خـوردن  ضـربت  رفتـار،  لیتشـک  سوم شرط ؛است ضیتبع ای گذاشتن فرق ای شدن يفرد

ـ تقل اثـر  بـر  شخص است ممکن یعنی است دیتقل چهارم شرط ؛است کیدرامات تجربۀ  از دی
  .کند دایپ را يرفتار وضع گرانید ای خود استادان ای مادر و پدر

  
 بک و سیال یمنطق ریغ و یمنطق دیعقا ۀینظر 8.4

ـ ا کـه  داد ارائـه  نیچنـ  نیا را خود يرفتار ـ یعاطف ـ یعقالن ۀینظر) 1962( سیال آلبرت  نی
 بلکـه  شـوند،  یمـ  یآدمـ  اضـطراب  ای ،یشانیپر ،یآشفتگ باعث که ستندین دادهایرو و عیوقا

 و ،اضطراب ،یشانیپر ،یآشفتگ موجب که هاست دهیپد و عیوقا از فرد خود باور و برداشت
 و ،کـردن  احسـاس  فکرکـردن،  معـرف  باور. شود یم فرد یزندگ در مختلف مشکالت بروز

 بـه  فـرد،  در یمنطق و سازنده رفتار و یعاطف يامدهایپ به یمنطق يباورها. است رفتارکردن
  ).1374 ،یساعتچ( شد خواهند منجر او یروان سالمت حفظ و ،بقا ،رشد

 شـود   رفتن خود منجـر  نینفس و ازب بیکه به تخر يرفتار ای ،جانیفکر، ه هر گونه
 یو شـادمان  ،یمهـم آن اخـتالل در بقـا، خوشـحال     يامدهایپ از و است یمنطق ریغ باور

از حد  شیانتظارات ب گران،ید تأییدتوقع : اند از عبارت یمنطق ریغ يانواع باورها. است
 ینگران ،یعاطف یتیمسئول یب ،یسرزنش، واکنش عجوالنه به ناکام يبرا یاز خود، آمادگ

 ییگرا کمال و ،رییتغ يبرا یدرماندگ ،یوابستگ مشکل، از اجتناب اضطراب، با مأتو ادیز
 ).358: 1389پروچسکا، (

  :شود سبب میرا  یکه احساس افسردگ کند یاشاره م یشناخت يبه چند خطا بک
درسـت باشـد، در هـر     تیموقع کیموضوع در  نیفرض که اگر ا نیبا ا :یافراط میتعم

 شباهت را دارد، درست است؛ نیکه کمتر ،هم يگرید تیموقع
ـ انجام یم شکست به که ییدادهایرو فقط که فرض نیا با: ینشیگز برداشت ـ اهم دن  تی

 هستند؛ خودم از من یابیارز اریمع یگانه ها شکست نیا و دارند
 ازنـاگوار هسـتم؛    يدادهایـ فرض که من مسئول همـۀ رو  نیا با: حد از شیب تیمسئول

 ؛یزندگ يها و شکست ندیناخوشا يدادهایرو جمله
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 يکـار  در یوقتـ  مخصوصاً هستم، همه توجه کانون من که فرض نیا با: خود به ارجاع
 خورم؛ یم شکست
ـ انتهـا   کیـ در  يزیفرض که هر چ نیبا ا :يا دومقوله تفکر قـرار دارد   گـر ید يانتهـا  ای

  ).401: همان) (بد ایخوب (
 

  استفاده مورد ينظر چهارچوب. 13
  نظریات مطرح دربارة مسائل زنان. 1 جدول

  کاربرد  استفاده مورد اتینظر

  يمادر ۀینظر
 مادران یردهیش يبرا یاصل عامل را يمادر زةیغر و ها هورمون وجود یبرخ

 و دانند یم مادرانه يرفتارها منشأ را یتیجنس تیترب ها تفمینیس از یبرخ. دانند یم
  .شمارند یبرم زنان یگیفروما يبرا یعامل را آن

  نقش تعارض ۀینظر
 پیش تداخل يمادر و یاجتماع يها نقش زمان هم دادن انجام در شاغل مادران براي

  .شود  یم مادر در اضطراب و ینگران شیافزا باعث موارد یبرخ در و دیآ یم

  یروان یشناس بیآس ۀینظر
 شتریب...  و ،نقش فشار نقش، تعارض ،یتیجنس يها نقش انتظارات علت به زنان

 اثرگذارها  آن یردهیش رد مسئله نیا و رندیگ یم قرار یروان يها بیآس معرض در
  .است

 یفرهنگ تینسب ۀینظر
  ینسل انیم

 بروز باعث ها نسل نیب در خانواده يساختار راتییتغ و یزندگ وةیش رییتغ
 مشکالت شیافزا امر نیا و شود  یم مادرشوهر و جوان عروس نیب مشکالت

  .گذارد می یمنف ریتأث آنان یردهیش رد و را در پی دارد مادران يبرا یروان

  رفتار وضع لیتشک ۀینظر
 و ،کیدرامات ۀتجرب شدن، يفرد ،يفرد تجارب ریتأث  تحت فرد) یردهیش( رفتار

  .است دیتقل
 یمنطق ریغ دیعقا ۀینظر

  بک و سیال
 و ،یشانیپر ،یآشفتگ موجب ها دهیپد و اطراف عیوقا از فرد باور و برداشت
  .باشد داشته یردهیش رد یمنف ياثر تواند یم و شود یم فرد یزندگ در اضطراب

  فرهنگ ۀینظر
 فرهنگ ریتأث تحتها  آن يهنجارها و ،ها ارزش ها، تعامل افراد، یزندگ روش
 يالگوها افراد. دهند یم شکل رفتار یچگونگ به هنجارها و ها ارزش. است

  .آموزند یم شدن یاجتماع ندیفرا یط را یفرهنگ

  یاجتماع ۀیسرما ۀینظر
 به که است خانواده از خارج و خانواده در روابط از يا مجموعه یاجتماع ۀیسرما
 و یروح سالمت از فرد ها شبکه نیا درون تیحما و وندهایپ وجود علت

  .شد خواهد برخوردار يبهتر یجسمان
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 قیتحق یشناس روش. 5

. انجـام شـده اسـت    ينگـار  و بـا اسـتفاده از روش مـردم    یفـ یپژوهش بـه روش ک  نیا
افـراد   يهـا  تیاست که بر اساس آن محقق به مطالعۀ رفتارها و فعال یروش ينگار مردم

 يگـردآور  يبـرا ). 1387 ،ییمحمدپور و رضا( پردازد یم یعیطب طیمورد مطالعه در مح
ــا داده ــیک يه ــتق  یف ــاهدة مس ــارکت  م،یاز روش مش ــاهدة مش ــاحبه ،یمش ــا و مص  يه

کننـده بـه    مطالعه شامل مـادران مراجعـه   نیا يجامعۀ آمار. استفاده شد افتهی ساخت مهین
 جملـه  از یکارکنان بهداشـت  و دارند هکه کودکان صفر تا دو سال یدرمان یمراکز بهداشت

روش . اسـت  ییکارشناسـان بهداشـت و مامـا    و متخصصان اطفال، متخصصـان زنـان،  
بـه سـطح اشـباع     زی، حجم نمونه ناستاز نوع هدفمند  یفیک قاتیدر تحق يریگ نمونه

کـه محقـق در    فتـد ا یاتفاق م یزمان ياشباع نظر. دارد یبستگ قیتحق يها سؤال ينظر
 ابـد یظهور ن يدیجد میو مفاه یابدمشابه دست  يها و پاسخ میاز کار به مفاه اي مرحله

کمتر  دیحجم نمونه نبا یفیدر مطالعات ک ،حال نیبا ا). 61: 1967گالسر و استراوس، (
هدفمند  يریگ با استفاده از نمونه ،اساس نیبر هم). ١٩٩٨ ,Creswell(نفر باشد  20از 
 يبا استفاده از کدگـذار  شده يگردآور يها داده. مصاحبه شد ينفر از جامعۀ آمار 37با 

  .ندشد لیو تحل هیتجز یآزاد به روش موضوع
  بهکه با مادران  بودند ینفر کارکنان بهداشت 9 ق،یتحق نیدر اکننده  شرکت نفر 37از 

نفر  7و  ،نفر متخصص زنان 1نفر متخصص اطفال،  1شامل (مداوم ارتباط داشتند  طور
هـا   آن یو دامنۀ سن داشتندک فرزند ی حداقل که یمادران نفر 28 و )کارشناس بهداشت

ـ توز 2جـدول  . سال بود 35تا  20 نیب دو گـروه افـراد مـورد مصـاحبه بـر حسـب        عی
  .دهد یو تعداد فرزندان را نشان م ،تأهل الت،یسن، تحص يرهایمتغ

  کنندگان مشارکت یشناخت یتجمع هاي یژگیو .2جدول 
  تعداد  ریمتغ

  سن
20-30  18  
30-40  10  
  التیتحص

  1  پلمیردیز
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  9  پلمید
  1  پلمید فوق

  13  یکارشناس
  4  ارشد یکارشناس

  همسر التیتحص
  1  پلمیردیز

  11  پلمید
  5  پلمید فوق

  10  یکارشناس
  2  ارشد یکارشناس

  یشغل تیوضع
  18  دار خانه

  5  وقت مهین شاغل
  5  وقت تمام شاغل

  همسر یشغل تیوضع
  9  کارمند
  18  آزاد

  1  کاریب
  يباردار

  22  خواسته
  6  ناخواسته

  مانیزا نوع
  17  نیسزار

  11  یعیطب
  فرزند نیچندم

  10  زا نخست
  18  زا نخست ریغ
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  قیتحق يها افتهی. 6
 لیـ تحل قیـ عم مصـاحبۀ  و مشـاهده  هـا  داده يگـردآور  یاصل وةیش حاضر، پژوهش در

 لیتشک و يتکرار يکدها قیتلف و يبند دسته از پس ،اساس نیا بر. است بوده یموضوع
ـ ا. شـد  اسـتخراج  کد 365 دیجد يها يبند دسته صـورت    بـه  ،شـده  فرمولـه  یمعـان  نی

 میمفاه منزلۀ به قیتحق نیکه در ا ییها خوشه ؛شدند يبند دستهاز موضوعات،  ییها  خوشه
. اند کیبه اصطالحات مورد استفاده در مصاحبه نزد شتریکه ب شوند یشناخته م ییکدها ای

 دةیمفصل از پد اریبس یفیتوصدر قالب  آمده دست به يها دهیا یتمام ،مرحله نیپس از ا
کدها مشتمل بر آن دسـته از   نیا. ندشد يآور باز جمع يعنوان کدها لیمورد مطالعه ذ

کد متمرکز استخراج  68مرحله  نیدر ا. است باز داده شده ياست که به کدها ییاهانمع
 سه به يمحور يکدها ت،یدرنها. آمد دست به يمحور کد 10ها  آنشد که پس از ادغام 

 را يریتفس و یفیتوص يکدها استخراج نحوة از یمثال 3 جدول. افتی لیتقل ینشیگز کد
  .دهد یم نشان

  کدها استخراج نحوة از مثالی .3 جدول

 ینشیگز کد  يمحور يکدها  متمرکز يکدها

 خشک شیر کوپن دادن در محدودیت -

  زایمان مرخصی مدت -

  اي رسانه تبلیغات -
 نوزاد و مادر پوستی تماس -
 کودك دوستدار هاي بیمارستان برنامۀ اجراي -

 با تغذیه بهداشتی هاي سیاست
  مادر شیر

 اجتماعی عوامل
 اقتصادي و

 یردهیدر ش ياقتصاد یتوضع تأثیر -

 خشک شیر باالي هزینۀ -

 اشتغال براي اقتصادي انگیزة -

 مادر شیر به آسان دسترسی -

  اقتصادي عوامل

  یکارکنان بهداشت یقتشو و حمایت -
  پزشک توصیۀ -

   شیردهی براي مناسب فضاي نبودن یا بودن -
 شیردهی قوانین رعایت -

  رفاهی و حمایتی هاي سیستم



 زنان، مادري و شیردهی   18

  

  شاغل مادران در خشک شیر از بیشتر استفادة -
  شغلی وظایف و فرزند به شیردادن بین بخشی اولویت -
  شغل نوع -
  شغلی استرس -
 وظایف تعدد -

  کار محل و کودك نگهداري محل بین فاصلۀ -
  شیردهی قوانین نکردن رعایت -

 با اجتماعی هاي نقش تداخل
  مادري

 عوامـل مادر در سـه عرصـۀ    ریبا ش هیتغذ مؤثر درها، عوامل  داده لیو تحل هیزاز تج پس
  .شدند يبند دسته  ياقتصاد ـ یاجتماع عواملو  ،یفرهنگ عوامل ،يفرد

  
  يعوامل فرد 1.6

 عوامــلمشــتمل بــر  يو در ســطح محــور اســت ینشــیدر حکــم کــد گز يفــرد عوامــل
  .است مادر یآمادگ و یآگاه و ،يمادر و یروان عوامل ،یکیزیف  ـ  ستیز

  یکیزیف ـ ستیز عوامل 1.1.6
عوامل مربوط به کودك شـامل  . شامل عوامل مربوط به کودك و عوامل مربوط به مادر است

 دیشـد  یشـبانه، وابسـتگ   رخوردنینوزاد، شـکاف کـام، شـ    يخوردن، زرد ازامتناع کودك 
 يریشـ  مـادر شـامل کـم   مربوط بـه  عوامل . بودن نوزاد است نارسو  ،کودك یکودك، ناآرام

 ،یکـاف  ریمـادر، نداشـتن شـ    یمادر، ضعف جسمان یسخت، خستگ مانیو زا يباردار ،یارث
بـدن   يمـادر، بـو   ریدهندة ش کاهش ينامناسب مادر، استفاده از دارو ۀیتغذ نه،یمشکالت س
 پلمـۀ یمادر د که  چنانمادر است؛  ریآسان ش یو دسترس ،مادر، استراحت مادر ریمادر، مزة ش

خـود   یو ضعف جسـمان  یبودن نوزاد و خستگ نارسخود را  یردهیزا علت قطع ش نخست
  :دیگو یم نیو چن شمارد یبرم

ـ  اینارس به دن ،کم بود رمیاما ش ،بدم ریداشتم ش لیتما ـ ز یلـ یاومـد خونـه خ   یاومد وقت  ادی
خشک  ریبشه و همون ش ادیز رمیش که نای ينتونستم تالش کنم برا گهیو د میداشت يریدرگ

  ).8مصاحبۀ (را ادامه دادم 

خشـک را از عوامـل    ریو علت اسـتفاده از شـ   یردهیمادران مشکالت ش تیاکثراگرچه 
 از يگـر ید عوامـل  ریتـأث   تحت خود عوامل نیا اما شمارند، یم ذکرشده بر یکیزیفـ  ستیز
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ـ تغذ زا نخسـت  شـاغلِ  سانسـۀ یل مـادر . اسـت  یاجتمـاع و  ،یفرهنگ ،یروان عوامل جمله  ۀی
  :دیگو یم و کند یم انیب یکاف ریش نداشتن علت را خود نامناسب

 4 سـاعت  هم ناهار و است لقمه یه که هم مون صبحانه ییچا تا دو خورم ینم که هم يزیچ
 حـاال  تـا  مهـر  اول از مینـدار  ریش که مسلمه میباش داشته ریش دیخوا یم وقت اون میخور یم

  ).20 مصاحبۀ( دن ینم ناهار

. دانند یم نامعلوم علت  به از خوردن کودك امتناع را یردهیش قطع علت مادران از یبرخ
  :کند یم انیب نیچن زا نخست سانسۀیل مادر ،نمونه رايب

 يکـار  هـر  دیخشـک  رمیش هفته کی از بعد و نخورد ریش کم کم که بود ماهش هشت پسرم
  ).3 مصاحبۀ( دونستم ینم هم را علتش و خورد ینم ریش کردم یم

و تعدد  يقرار یخشک را ب ریکه سه فرزند دارد علت استفاده از ش یشاغل سانسۀیل مادر
  :کند یم انیب نیو چن شمارد یخود برم فیوظا

دو  هیـ  دمیـ خشک بهـش بـدم بـراش خر    ریش خواستم یم کرد یم هیگر یلیکه خ یموقع هی
ـ  کـرد  یدعوا م یلیبارش را نذاشتم بهداشت بفهمه خ مـاه   شـه  یخسـته مـ   یلـ یآدم خ یوقت

 یلـ یخ فمینداشـتم وظـا   ریکار داشتم و خسته بودم و شـ  یلیو خ میرمضون که مهمون داشت
  ).27مصاحبۀ (هم داشتم  گهید يبود چون دو تا ادیز

ر دکـه   ،و استراحت مـادران  یکه دو فرزند دارد به خستگ یکارشناس بهداشت ،نیهمچن
  :کند یاست، اشاره م مؤثر یردهیش

 نیـ کمتـر باشـه همـۀ ا    ش یباشه و خسـتگ  شتریمادر کارش کمتر باشه و آرامشش ب یهرچ
را  يکـار  هیـ  دیـ تون یبهتـر مـ   یلیخ دیاثر داره خود شما اگر خسته نباش یردهیعوامل در ش

  ).37مصاحبۀ ( یردهیمثل ش یحاال اونم مسئلۀ مهم دیانجام بد

 يمادر و یروان عوامل 2.1.6
نفـس مـادر،    اعتمادبـه  ،یردهیشامل آرامـش و اسـترس مـادر در شـ     يو مادر یروان عوامل

 ،، احساسات مادرانه)صبر و حوصلۀ مادر(پشتکار مادر  مان،یپس از زا یو سرحال یافسردگ
 یردهیدر شـ  تیـ عامـل موفق  نیتـر  آرامش مادر مهم. است يمحبت و وجدان مادر جادیو ا

در  یداشـتن آرامـش را شـرط اساسـ    استرس و  نداشتنمادران  تیاکثر ،که يطور  بهاست؛ 
 نیتـر  زا داشـتن آرامـش را مهـم    مادر کارشناس ارشد نخست. شمردند یموفق برم یردهیش

  :دیگو یم نیچن و شمارد یبرم یردهیش در عامل
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 و باشـه  داشـته  محکـم  گـاه  هیتک کی آدم اگر باشه داشته دیبا مادر که هیآرامش زیچ نیتر مهم
ـ  اگـر  یول باشه داشته خوب یردهیش هی تونه یم باشه داشته آرامش ...  باشـه  داشـته  ینگران

  ).26 مصاحبۀ(

  :دیگو یم نیچن فرزند دو يدارا پلمید فوق مادر
ـ پ استرس و برم خوام یم ییجا یوقت. کنه یم کم را ریش شدن یعصب  کـم  رمیشـ  کـنم  یمـ  دای

  ).25 مصاحبۀ( تونم ینم برم و بذارم براش ریش خوام یم روز همون. شه یم

  :دیگو یم مادران از خود مشاهدات حیتوض در یردهیش مشاورة واحد کارشناس
 م،یبد ریش میتون ینم گن یم و کنن یم هیگر و نشستن جا نیا اومدن که هستند ییمادرا یعنی
 یردهیشـ  موقـع  مـادر  یوقتـ  ره،یـ گ ینمـ  بچـه  نداره، یخوب حس مادر یوقت داره، هم ریش

  ).35 مصاحبۀ( ادی ینم نهیس ریز بچه داره استرس

 شیافـزا  و مـان یزا یآمـادگ  يهـا  کـالس  در شـرکت  زا نخسـت  ارشـد  کارشناس مادر
  :کند یم انیب نیچن و داند یم خود یردهیش در تیموفق عامل را یردهیش در نفس اعتمادبه

 يجـور  چـه  بدم، ریش ستمین بلد احتماالً که بودم نگران قبلش. رفت باال نفسم اعتمادبه یلیخ
 بـا  یلیخ و راحته و دننباش نگران گفتم یم هم هیبق به و کردم دایپ نفس اعتمادبه یلیخ شه، یم

  ).13مصاحبۀ ( دادم یم ریش بهش نفس اعتمادبه

در  مـؤثر از عوامـل   یکیرا  مانیپس از زا یو خستگ یمتخصص اطفال افسردگ پزشک
  :دیگو یو م شمارد یمادران برم یردهیش

ـ ن نـا یاند ا که مردم باهاش مواجه هیاز مشکالت یکی مانیپس از زا یافسردگ  ییبـه شناسـا   ازی
ـ بـده ا  صیمتخصص زنانشان بهتـر از همـه بتونـه تشـخ     دیدارند و شا را بشناسـه و   هـا  نی

  ).33مصاحبۀ (شه ادرست ب ییراهنما

کـه قصـد گـرفتن     یردهیکننده به واحد مشاورة ش دو فرزند، مراجعه يدارا سانسۀیمادر ل
  :دیگو یم نیئل واحد چنابا مس وگو گفترا داشت، در  یردهیکوپن ش

کارم را ول کـردم بـه    يتو در حق من ظلم کرد گم یبه مامانم م دمیاز مامانم ند یمحبت چیه
 نیـ بشـکنه ا  گـه  یش مامانم م ا در حق بچه کنه یکه شاغله ظلم م يهام گفتم مادر خاطر بچه

ـ یهم فوت کرده بود خپدرم  رفت یم فتیدست که نمک نداره مامانم دو ش سـخت بـود    یل
  ).14مصاحبۀ (
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 زیـ خشـک ن  ریمـادر از شـ   ریبا شـ  هیکه عالوه بر تغذ يگرید يزا نخست سانسۀیل مادر
  :دیگو یم نیعلت رفتار خود چن انیدر ب کرد،  یاستفاده م

ـ بـدم ز  ریو بهـش شـ   نمیبشـ  ایبخوابم  جور کی حوصله نداشتم مثالً یکم  کی  یمشـکل  ادی
  ).11مصاحبۀ (نداشتم 

و  کنـد  یمـادر اشـاره مـ    ریزا به امتناع کودك خود از خوردن شـ  نخست يمادر دانشجو
 بـا  را خود کودك است توانسته پشتکار با و حوصله و صبر از پس يو باالخرهکه  دیگو یم
  :کند هیتغذ مادر ریش

 وزنـش  و بـود  يجور نیا روز چهار سه تا دهنش يتو میختیر یم يخور يچا قاشق با یه
  ).4مصاحبۀ ( خوردن به کرد شروع بعداً کم کم اما ،خورد ینم و بود شده کم هم

 محبـت  و مادرانه احساسات مادر ریش با هیتغذ انتخاب ییچرا به جواب در مادران اکثر
  :دیگو یم نیچن فرزند دو يدارا پلمۀید مادر. شمارند یبرم عامل نیتر مهم را يمادر

 و شـن  یمـ  متولـد  که يا لحظه نیاول داره یخاص آرامش هی ده یم ریش رو ش بچه آدم یوقت
  ).2مصاحبۀ ( ادیم وجود به فرزند و مادر نیب که یمحبت بخشه لذت یلیخ خورن یم ریش

  :دیگو یم گونه نیا زا نخست ارشد کارشناس مادر
  ).24مصاحبۀ ( شه یم هم شتریب یردهیش با و هیقو یلیخ يمادر محبت نقش کنم یم فکر

 عامـل  نیتـر  مهـم  را فرزنـد  مقابـل  در فهیوظ احساس و يمادر وجدان مادران از یبرخ
  :دیگو یم دارد، فرزند دو که يا هسسانیل مادر مثال، يبرا. دانند یم مادر ریش با هیتغذ انتخاب

 احسـاس  سـن  اون يتـو . ده یمـ  انجـام  بـودن  مـادر  و پـدر  به نسبت رو ش فهیوظ اون آدم
 نخـورده  ریشـ  و داره رو مشکل نیا نگم بعد و دم یم انجام دارم درست رو م فهیوظ کردم یم
  ).28مصاحبۀ (

 مادر یآمادگ و یآگاه 3.1.6
ـ یزممـادر در   یو آگـاه  ،یقبلـ  یردهیتجربۀ مادر در ش ،یردهیمقوله شامل آموزش ش نیا  ۀن

 ریاز شـ  يو نگهـدار  ،دنیروند رشد کـودك، نحـوة دوشـ    شه،یاستفاده از ش ،یردهینحوة ش
 ایـ و  مارسـتان یدر ب مـان یرا پس از زا یردهیش رةالزم دربا يها مادران آموزش شتریب. است

امـا چنـد مـورد از     ،خود اذعان داشتند یردهیآن در ش ریتأثبودند و به  دهید یمراکز بهداشت
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 ریبودند که به فرزندشان ش یکسان جمله از ها نیبودند؛ ا دهیند یردهیمادران هم آموزش ش
  .دنددا یخشک م

  :دیگو یم مانیقبل از زا یردهیآموزش ش ریتأثبهداشت خانواده دربارة  کارشناس
 هـا  نیـ دار بشـه ا  بچه يمادر که اینقبل از  یعنیمهمه؛  یلیخ مانیقبل از زا یردهیآموزش ش

هـا   آمـوزش  نیـ مشاورة قبـل از ازدواج ا  يها تو کالس مثالً. تره مؤثررو بهش آموزش بدن، 
  ).29مصاحبۀ (است  ازین

 يهـا  آموزش مانیاز زا پسکه قبل و  کرد یمطلب اشاره م نیزا به ا نخست سانسۀیمادر ل
 هیعلت انتخاب تغذ انیاو در ب. مادر آگاه است ریش يایو از مزا دهیرا د یردهیالزم دربارة ش

  :دیگو یم نیمادر چن ریبا ش
...  دمیمـن پرسـ  . م خـودم و بچـه   يخوبه برا یلیکردم، خ قیداره، تحق ییایخوبه، مزا یلیخ

ـ  يریجلـوگ  کنـه،  یزودتـر جمـع مـ    یلـ یرحمـم را خ   يو بــرا يبعـد  یاز حـاملگ  کنـه  یم
 کنـه  یمـ  جـاد یمـادر و فرزنـد ا   نیکه ب یمحبت یرشدش از نظر روح يو برا يبند استخوان

  ).5مصاحبۀ (

تر بـود و   دوم راحت یردهیداشتند ش یردهیدر ش یکه تجربۀ قبل یمادران يبرا ،نیهمچن
خـود داشـتند، بـا     یقبلـ  یردهیدر شـ  یهم که تجربۀ مـوفق  یمادران. داشت يدردسر کمتر

کـه دو فرزنـد    يا پلمهیمادر د. کردند یم هینوزاد خود را تغذ يشترینفس ب و اعتمادبه یآمادگ
  :دیگو ینکته م نیا نییدارد در تب

کنـه   رشیسـ  تونـه  یخوبه و م رمیکه ش دونستم یم دادم، یم ریچون فرزند اولم رو خودم ش
  ).6مصاحبۀ (

ر دآن  ریتـأث و شـناخت مـادر و پـدر و     یبـه سـطح آگـاه    یردهیمشاورة شـ  کارشناس
  :دیگو یم نیو چن کند یاشاره م یردهیش

 دن یمـ  ریش شتریخودشون ب ها نیباشه، ا شتریب یو شناخت پدر و مادر هرچ یسطح اجتماع
  ).30مصاحبۀ ( نمیب یم نهیع رو من به نیا. داره یمادر چه ارزش ریان که ش چون متوجه

  
 یفرهنگعوامل  2.6

  .شود یم یخانوادگ و عامه فرهنگ شامل يریو در سطح تفس است ینییتب يکد حکم در فرهنگ
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 عامه فرهنگ 1.2.6
حـاکم بـر    يهـا  سنت يمعنا  به( یسنت يباورها و یمذهب يباورها شامل خود عامه فرهنگ

ـ ا در کننـدگان  شـرکت  شتریب. است) مادر ریش ای خشک ریرفتارها نسبت به استفاده از ش  نی
. شود یم محسوب یکامل يغذا و است خشک ریش از بهتر مادر ریش که بودند بر آن قیتحق
  :دیگو یم باره نیا در شاغل سانسۀیل مادر

 تـا  بـودم،  حسـاس  موضـوع  نیـ ا يرو و بـدم  خشـک  ریشـ  دینبا که کردم یم فکر ش همه
 نیهمـ  طبـق . کنـه  یم جون کم رو بچه ییجورا هی خشک ریش بدم ریش تونم یم که ییجا اون
 خشـک  ریشـ  و نـدم  خشـک  ریشـ  ندم، بشه که ییجا اون تا گفتم یم داشتم، که ییها  دهیعق

 بـدنش  وارد هـا  نیا یهرچ کوچولوه  بچه داره، دارنده نگه مواد باالخره هیچ که ستین معلوم
 کمکـم  اگـر  کرد، کمکم خدا فقط که نمیب یم کنم یم فکر و گردم یبرم که االن اما ،بهتره نشه

  ).21 مصاحبۀ( ندارم کمک رو کس چیه جا نیا من چون. تونستم ینم کرد ینم

مـادر   ،کـه  يطـور   بـه اسـت؛   رگذاریتأثر رفتار مادران دافراد  یمذهب يباورها ،یطرف از
  :کند یمسئله اشاره م نیزا به ا نخست يدانشجو

ـ ا کنم یاحساس م. رو براش قرار داده نیست و خدا ا بچه یعیکه حق طب اوالً  فـۀ یوظ هیـ  نی
بچه از  که اینداره و  مادر و بچه  يبرا یکه از نظر روح یمن قرار داده، خواص يکه برا هیاله
  ).13مصاحبۀ ( شه یم منیا ها يماریاز ب یلیخ

به فراتر  دیبا یردهیکه ش کند یمسئله اشاره م نیدو فرزند به ا يبهداشت دارا کارشناس
  :شود لیعادت معمول تبد کیاز 

ـ ا يمـادر  هی یکه وقت ادیاسطوره درب هی صورت  به دیامر با نیاما ا  ده یکـار رو انجـام مـ    نی
بشـه کـه    يامـر  خواد یدلم م. ش و باالتر از حد عادت بچه يانجام داده برا یکار مهم یلیخ
ش رو هـم   بچـه  دیداره با ریمامان ش نیحالت که خب ا نینه به ا فته،یهمه جا ب يبرا یلیخ
  ).37مصاحبۀ (مهمه  یلیخ. بده ریش

 یفرهنگ خانوادگ 2.2.6
 ریش به خانواده باور شامل خانواده نقش. است همسر نقش و خانواده نقش شامل مقوله نیا

 نبـود  و ،خـانواده  تیـ حما و قیتشـو  خـانواده،  یهمراهـ  و يهمکـار  مادر، ریش ای خشک
 و يهمکـار  مـادر،  ریشـ  بـه  همسـر  مثبـت  باور زین همسر نقش. است یخانوادگ مشکالت

. شـود  یمـ  شـامل  را ییزناشـو  اختالفـات  نبود و ،همسر تیحما و قیتشو همسر، یهمراه
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 مـان یپـس از زا  کنند که میاشاره ) مادر خود جمله از( نیوالد یتیحما نقش به مادران شتریب
 نقش به راجع زا نخست يدانشجو مادر. اند  منزل کمک کرده يو کارها یردهیدر ش راها  آن

  :دیگو یم نیچن انشیاطراف
 مرتـب  شوهرم پدر و مادر و خودم پدر و مادر. داشت ریتأث یلیخ و کردن یم قیتشو یلیخ

... ، خوبـه  رتیش شه، یم تپل داره ،يد یم ریش وقت سر چقدر. کردن یم قیتشو و یدگیرس
  ). 13 مصاحبۀ( داشت اثر قشونیتشو باالخره

  :دیگو یم نیچن همسر و خانواده یتیحما نقش تیاهم دربارة بهداشت کارشناس
 يسـر  کیـ  دن یمـ  گـوش  حـرف  چقدر ها اون و دارن قرار مادر کنار در که يافراد تجربۀ

 و اولشه ماه که يمادر. ردادنیش يبرا داره تیحما به ازین مادر که این ضمن دارن، مشکالت
 باشـه  داشـته  هـم  یاجتمـاع  مشکالت اگر. داره هم شکم درد داره، که نهیس درد ده، یم ریش

 یمـوفق  یردهیشـ  نتونـه  مـادر  که شه یم سبب اونا شان، ییتنها ناسازگار، يبابا ،ییبابا نبودن
  ).32 مصاحبۀ( باشه داشته

. اسـت  یردهیهمسرانشـان بـه شـ    یمادران باور و آگاه یردهیدر ش مؤثراز عوامل  یکی
با پشتوانۀ  تواند ی، مادر مکند میدلگرم  یردهیهمسرْ مادران را به ادامۀ ش قیو تشو يهمکار

دو  يمادر کارشناس ارشد دارا. غلبه کند یردهیاز ش یآمده بر مشکالت ناش دست به یِعاطف
  :کند یاشاره م یردهیهمسر خود در ش يفرزند به همکار

 فـه، ینـه و ح  گفتن یخشک بدم، م ریش خواستم یچند بار م هیزنش کم بود، م هم و اون بچه
را بـا هـزار مکافـات     ریشـ  دن،یدوشـ  یمـ  ریو شـ  کـردن  یبده، خودشـون کمـک مـ    ریش ایب
  ).3مصاحبۀ ( میداد یو بهش م میدیدوش یم

 یردهیهمسـر خـود در شـ    يدیسه فرزند به نقش کل ياز مادرانِ شاغلِ دارا گرید یکی
  :کند میاشاره 

بدون حقـوق گـرفتن    یسالِ اول رو مرخص کی یحت کردن، یم يهمکار یلیشوهرم هم خ
من سـر کـارم، از نظـر    . خواد یدادن آرامش مریباالخره ش. کمک بود یلیکه کمکم کنن و خ

 کـردن،  یخونه بودن کمک م يها تو صبح بود، مثالً تیحما ییجورا هیاون  ها نیاعصاب و ا
کمـک بـودن، اگـر     یلیبدم، خ ریرا ش نیتا من بتونم ا گرفتن یراحت بود اون را م المیمن خ

  ). 21مصاحبۀ ... ( م ازم دورن خانواده که اینبا  تونستم؛ یکمکشون نبود من نم

. هاست آن یشبکۀ روابط اجتماع ریتأث  تحت يافراد تا حدود يرفتارها ،طور کلی  به
در  تیـ موفق ایـ در شکسـت   کننده نییتع ینقش توانند یم انیخانواده و اطراف ،رو نیاز ا



 25   دوست و دیگران سعیده الهی

  

خود به  يا مشاوره اتیتجرب یط یردهیکارشناس واحد مشاورة ش. داشته باشند یردهیش
  :کند میمسئله اشاره  نیا

بهشـون   جا نیا انیکه م ییمادرا ها وقت یلیخ رگذاره،یتأث یلیخ انیاطراف قیتشو طور کلی  به
 تـونم؟  یبـودم، مگـر خـانم مـ     دارینه خانم شب تا صبح ب گن یم د،یصبحانه خورد میگ یم
 يرو ها نیخوابه، استرس داره، همۀ ا کرده کم مانیکه تازه زا يمادر. رگذارهیتأث یلیخ ها نیا

 یلـ یخ یعنـ یهـم نداشـته باشـه،     یمناسب ۀیتغذ که اینچه برسه به  گذاره، یم ریتأثمادر  ریش
  ).35مصاحبۀ ( شن یم ریدرگ

 توانـد  یو مـ  گذارد یم یمنف ریتأث یردهیر شد یو مشکالت خانوادگ ییزناشو اختالفات
مراجعه کرده  یردهیبه واحد مشاورة ش يمادر. مادر در غلبه بر مشکالت شود یباعث ناتوان

که دو  سانسهیمادرِ ل نیا. شده است ریخواستار گرفتن کوپن ش یکاف رینداشتن ش علت  و به
 بـا  اختالفاز  یکه حاک دیگو یم یسخنان ،يسئول واحد با وم يها صحبت یفرزند دارد، ط

  :است یخانوادگ مشکالت وجود و همسر یکاف تیحما نداشتن و همسر
 صـداش  هـا  شب رون،یب ره یم خونه از صبح شش شوهرم کنه، کمکم ندارم رو یکس من نه
 حسـاب  شـه  ینم مردها رو...  بعد قهیدق چند شه یم بلند ر،یبگ رو بچه قهیدق چند هی کنم یم

 از مـن  زد زنـگ  بار ده شوهرم کمکم؟ اومد یک کمردرد، از بودم افتاده ماه دو االن من. کرد
ـ  خاموشش هم من. جا نیا آوردمش کشوندمش کارش سر ـ اذ یلـ یخ نـه . کـنم  یم  کـرد  تمی

 رو مادرشـوهرم  مـن . بهتـره  یلـ یخ سـواد  یب یول ،ست کرده لیتحص که درسته مادرشوهرم
ـ  اما ،ادیم خوشم هم کارهاش یبعض از و دارم دوست . مادرشـوهرم  کنـه  یمـ  ییرفتارهـا  هی
 بـاال  قـرآن  کـه  بس گه یم خوابه ینم ها شب گم یم بهش ده یم گوش رو گرانید يها حرف
  ).14مصاحبۀ ( داره یربط چه ،ينخوند سرش

  
  ياقتصاد و یاجتماع عوامل 3.6

 نیـ مشـتمل بـر ا   يریو در سطح تفس است ینییتب کددر حکم  ياقتصاد و یاجتماع عوامل
 یتیحمـا  يها ستمیس ،ياقتصاد عوامل مادر، ریش با هیتغذ یبهداشت يها استیس: موارد است

  .يمادر با یاجتماع يها نقش تداخل و ،یرفاه و

 مادر یربا ش یهتغذ یبهداشت هاي یاستس 1.3.6

 غـات یتبل مـان، یزا یخشک، مـدت مرخصـ   ریدر دادن کوپن ش تیمقوله شامل محدود نیا
. دوستدار کودك اسـت  يها مارستانیبرنامۀ ب يمادر و نوزاد، و اجرا یتماس پوست ،يا رسانه
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مادر بوده  ریبا ش هیتغذ جیکل کشور در جهت ترو یبهداشت يها استیس ر،یدر چند دهۀ اخ
 مادر بـه اجـرا درآمـده    ریبا ش هیمنظور گسترش تغذ  به يمتعدد يها برنامه ،رو نیاست؛ از ا

دوسـتدار کـودك    يهـا  مارستانیکشور برنامۀ ب يها مارستانیدر همۀ ب که این جمله از. است
مادر است و کـوپن   ریبا ش هیتغذ در جهت ترویج يا رسانه غاتیتبل ،نیهمچن. شود یاجرا م

 دادن در تیمحـدود  بـه  بهداشـت  کارشناس .شود یداده م یفقط به افراد خاص خشک ریش
  :دیگو یم و کند یم اشاره ریش کوپن

 مـادر،  ییجـدا  ،ییچنـدقلو  مثـل . میـ د یمـ  دارن اجیـ احت واقعـاً  کـه  ییهـا  اون به رو کوپن
 فرزنـدش  کـه  يمـادر  ایـ  ه،یدرمان یمیش تحت که يمادر ای يجاریاست رحم فرزندخوانده،

 نـه یا نظره مد مانیبرا که يزیچ اما ،میکن یم کمک رو مادران نیا ما. است کام شکاف يدارا
  ).30 مصاحبۀ( بدن ریش خودشون دیبا مادرا یۀبق که

 مـادر  ریش به راجع اطالعات که سؤال نیا جواب در دارد، فرزند دو که يا سانسهیل مادر
  :دیگو یم د،یا آورده دست به کجا از را

 کنـه  یمـ  يریجلـوگ  ییهـا  يمـار یب چـه  از مـادر  ریشـ  که ها رسانه از دهیشن آدم را شترشیب
  ).28 مصاحبۀ(

  :دیگو یم زنان متخصص پزشک
 بهداشـت  مراکـز  در. شد 70 تا 65 يها سال در که یغاتیتبل به گرده یبرم باورها نیا از یلیخ

 از وزن زودتـر  دن یمـ  ریشـ  کـه  یکسان که غیتبل نیا. کرد یم غیتبل مایس و صدا داشتن، پنل
 کـه  سـمت  نیا به انیب دوباره ها یلیخ که شده باعث شه یم خوب کلشونیه و دن یم دست

  ).36 مصاحبۀ( بدن ریش

 ياجـرا  صـورت  در کـه  دهیرسـ  بیتصو به ینیقوان گذشته، سال چند در ن،یا بر عالوه
 از توانند یم ساعت کی روزانه ،برند می بهره مانیزا یمرخص از ماه شش تا زنان آن درست

ـ تغذ جیتـرو  منظور  به ییها  برنامه و نیقوان تاکنون اگرچه. کنند استفاده خود ریش پاس  بـا  هی
 صرف دیبا يشتریب نۀیهز و وقت هنوز ،است درآمده اجرا به و دهیرس بیتصو به مادر ریش
 ریشـ  با هیتغذ به مربوط يها برنامه تیاهم و ضرورت به بهداشت کارشناس. شود نهیزم نیا

  :است معتقد و پرداخته مادر
ـ نیبب شـه،  برخـورد  باهـاش  يریجلوگ مسائل حد در دیبا مسئله نیا  مـانور  روش چقـدر  دی
ـ با حـد  همـون  در اونـم  کنن، یم استقبال همه چقدر دن، یم  در و بشـه  برخـورد  باهـاش  دی
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 نشـون  توجـه  شـتر یب افراد شد، جادیا تیحساس یوقت باشه، تیحساس روش و باشه تیاولو
 قبـل  يهـا  سال به نسبت ده یم مانور مادر ریش يرو داره شتریب رسانه ریاخ سال چند. دن یم

ـ ا که یصورت در تهیاهم یب قدر نیا آخرشونه دست يها برنامه جزء بود، بهتر نسبتاً هم باز  نی
  ).37 مصاحبۀ( مهمه امر

 اقتصادي عوامل 2.3.6

 زةیـ خشک، انگ ریش يباال نۀیهز ،یردهیدر ش ياقتصاد تیوضع ریتأثشامل  ياقتصاد عوامل
خـانواده از   ياقتصـاد  تیوضـع . مادر است ریش به آسان یو دسترس ،اشتغال يبرا ياقتصاد

ت یکـه وضـع   یمـادران  که ایناول . باشد داشته ریتأثمادران  یردهیر شد تواند یچند جهت م
مادر دچار کمبـود   يندارند و در موارد یمناسب ریش تیفیک معموالًندارند،  یمناسب ياقتصاد

 یمناسـب  ياقتصـاد  تیکـه وضـع   ییها  در خانواده ،نیهمچن. شود یم یو ضعف جسمان ریش
 ياقتصـاد  تیـ خود به فعال حتاجیما تأمینو  یگذران زندگ يبرا شود یندارند مادر مجبور م

در  از سـوي دیگـر،   ؛شود یرو م روبه یفرزندش با مشکالت یردهیش يبرا ،رو نیبپردازد از ا
  .مادر است ریدر جهت استفاده از ش یعامل خشک ریش يباال نۀیها هز خانوادهاین 

  :کند میمادران اشاره  یردهیدر ش ياقتصاد تیوضع ریتأثبه  ییماما کارشناس
 يغـذا  تـونن  ینم یو از نظر مال ستیخوب ن اما غذاشون واقعاً گن یاز مادرها نم يا عده هی

  ). 34مصاحبۀ (خوب باشه  شون یردهیخوب بخورن تا ش

 .شمردند یمادر برم ریبا ش هیتغذ يبرا یخشک را عامل ریش يباال نۀیاز مادران هز یبرخ
باعـث   یسؤال که چه عـامل  نیکه سه فرزند دارد، در پاسخ به ا ییمادر دانشجو ،نمونه رايب
  :دیگو یم نیچن د؟یخشک را قطع کن ریش شد یم

  ). 27مصاحبۀ (داشت گرون بود  که دوست  يریاون ش که اینگرون بود، بعد هم  اوالً

د نوقت رو آور تمام یکه به شغل شود یباعث م ياقتصاد زةیاز مادران شاغل انگ یبرخ در
  :دیگو یزا م مادرِ شاغلِ نخست. کودکان خود مواجه شوند یردهیش يبرا یو با مشکالت

ـ بگ میتصم ها وقت یبدم ممکنه بعض رییرو تغ ممیکه تصم شه یمسائل باعث م یلیخ کـه   رمی
بگم عاشـق   که ایننه  ،ياقتصاد طیخاطر شرا  به شتریب ده، یاجازه نم ياقتصاد طیاما شرا ام،ین

 اصـالً  نم،یخونـه بشـ   يکه منم بـرم تـو   ده یاجازه نم واقعاً ياقتصاد طیاما شرا ،کارم هستم
بکـنم   يکـار   نیاگـر بخـوام چنـ    زه،یـ ر یبه هم م زیچ همه کنم یفکرش رو م یوقت شه، ینم
  ).20مصاحبۀ (
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 خـود  کودكتغذیۀ  يبرا یمادر را عامل ریش به آسان یاز مادران دسترس یبعض ،نیهمچن
  :دیگو یکه دو فرزند دارد، م يا سانسهیمادر ل. شمارند یمادر برم ریبا ش

 کـه  اینبدم تا  ریخودم ش دادم یم حیترج خشک رینسبت به ش. بود یدست راحت و دم يغذا
  ).15مصاحبۀ (خشک بدم  ریشب بلند شم و ش نصفه

 یو رفاه یتیحما هاي یستمس 3.3.6
 يفضـا  نبـودن  ای بودنپزشک،  ۀیتوص ،یکارکنان بهداشت قیو تشو تیمقوله شامل حما نیا

کـه   دهـد  یها نشان م مصاحبه جینتا. است یردهیش نیقوان تیو رعا ،یردهیش يمناسب برا
کارکنان  تیمورد حما ازیدر صورت ن ،یکننده به مراکز بهداشت دارِ مراجعه مادران خانه شتریب

بـه   ر،یـ اخ يهـا  سـال در  ،نیهمچن. اند شده قیتشو زین ياند و در موارد قرار گرفته یبهداشت
 ژهیـ و يمرکز به یردهیش واحد و شده بیشتري توجه گذشته به نسبت یردهیش يها آموزش

 يبـاردار  دوران در مـادران  يمـوارد  در و اسـت  شـده  لیتبد یردهیش مشکالت رفع يبرا
 کننـده  نیـی تع ینقش یبهداشت مراکز رسد یم نظر به ،رو نیا از. اند دهید یردهیش يها آموزش

  .باشند داشته مادر ریش با هیتغذ جیترو در
ـ . کننـد  یخود اشاره مـ  یردهیدر ادامۀ ش یاز مادران به نقش کارکنان بهداشت یبرخ  رايب

  :دیگو یسه فرزند م يمادر شاغل دارا ،نمونه
و  یآموزشـ  يد یسـ بهم دادن،  زهایچ  یلیروز خ  همون مارستانیب يمن که دوقلو داشتم تو

وزنشـون  ... هـام هـم ماشـاا    بـود، بچـه   یخوب یلیبهم دادن، پرستار هم خانم خ یلیکتاب خ
 قمیتشـو  یلیخ. شن یم یخوب یلیخ يها بچه ها نیا يبد ریش یاگه بتون گفت یخوب بود م

  ).21مصاحبۀ (کنن  ممادر نمونه انتخاب عنوان به خوان یمرکز بهداشت گفتن م. کرد یم

و آن  کند میاشاره  یکارکنان بهداشت تیو حما قیتشو ریتأثبه  یردهیکارشناس واحد ش
  :شمارد یدر بهبود عملکرد مادران برم یرا عامل

بچـه خـوب رشـد کـرده دور سـرش و       میگ یو م میکن یما بچه رو وزن م جا نیا انیم یوقت
 شـن  یم قیتشو مؤثرهها  خانم يبرا یلیخ نیا ه،یکاف رتیش نیوزنش خوب رشد کرده، هم

  ).31مصاحبۀ (

 ۀیتوصـ  کردنـد،  یم مراجعه متخصص پزشک به خود کودکان شیپا يبرا که یمادران در
 خـود  پزشک نقش به زا نخست پلمۀید مادر. دارد مادر ریش با هیتغذ در يا ژهیو نقش پزشک

  :دیگو یم کند و می اشاره يو ۀیتوص و شیردهی عملکرد بهبود در
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 باشـه  خودتون ریش حتماً دیبا د،یبد خشک ریش بهش دینبا گفتن یم رفتم یم که هم دکتر اما
  ).7مصاحبۀ (

 یاساس ینقش پزشکان موارد یبرخ در که است معتقد یردهیش ةمشاور واحد کارشناس
  :دارند خشک ریش از استفاده در

 چـرا  ینداشـت  ریشـ  يکرد ظلم تا بچه حق در خانم گن یم که مقصرند ها متخصص یگاه
  ).35مصاحبۀ ( ينکرد شروع را خشک ریش

 يبا مادر یاجتماع يها تداخل نقش 4.3.6
دادن به ریش نیب یبخش تیخشک در مادران شاغل، اولو ریاز ش شتریمقوله شامل استفادة ب نیا

 يمحل نگهدار نیفاصله ب ف،یتعدد وظا ،ینوع شغل، استرس شغل ،یشغل فیفرزند و وظا
بر اساس مطالعۀ حاضـر، مـادرانِ   . است یردهیش نیقوان نکردن تیو رعا ،کودك و محل کار

 یمشـکل  یردهیدر شـ  معمـوالً داشـتند و   یردهیش يبرا يشتریزمان ب وقت مهیشغل ن يدارا
 و کـودك  ينگهدار محل نیب ادیز فاصلۀ علت  به وقت تمام شغل داراي مادران اما ،نداشتند

 در توانستند ینم ر،یش پاس از استفاده يبرا کارفرما نکردن يهمکار علت به ای مادر، کار محل
ـ ا از بدهند؛ ریش خود کودك به بودند خود کار محل در که یزمان  در بودنـد  مجبـور  ،رو نی
  :دیگو یم زا نخست شاغل مادر. کنند استفاده زین خشک ریش از خود ریش با هیتغذ کنار

 شـه یش و دادم ینمـ  خشـک  ریشـ  اگـه  چون بدم، خشک ریش بودم مجبور گهید بعدش
 دیبا شاغلم من چون دونستم یم اول از داره، نگهش نبود یکس االن دادم، ینم پستونک

 بذارم براش و بدوشم بخوام که نداشتم ریش قدر نیا من بخوره هم خشک ریش کنه عادت
  ).20 مصاحبۀ(

 یتیوضع چه شاغل مادران که سؤال نیا به پاسخ در دارد، فرزند کی که یبهداشت کارشناس
  :دیگو یم دارند، یردهیش نظر از

  ).29 مصاحبۀ( دن یم باشه که هم یکمک حتماً دن، یم خشک ریش اکثراً

 تیـ و حما يبه همکار ازیخود ن یردهیش يبرا شاغل، ریشاغل، نسبت به زنان غ مادران
ـ  ،يدار خانـه  ،يهمسـر  ،يمـادر  فیدارند تا بتوانند از عهدة وظا يشتریب  فیوظـا  نیهمچن

که دو فرزند دارد معتقد است که زنان  یکارشناس بهداشت. ندیزمان برآ هم صورت  به یشغل
ـ ن شـاغل  رینسبت به زنان غ يشتریب يو همکار تیبه حما یردهیش يشاغل برا . دارنـد  ازی

  :دیگو یم يو
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کـنن،   تشـون یحما یلـ یخ دیـ ها رو شوهراشـون با  شاغل خواد، یم نفر را حتماً کی تیحما
 هیـ م  بچـه  یردهیشـ ...  دارم که یو مال يو فکر یذهن يریدرگ قدر نیا گفت یدوست من م

رو بـا   نیـ بدم، اگه دست خودم بـود ا  ریکه ش کرد یم قمیتشو یلیمن مامانم خ. برام هیمعضل
 ين، کـار  کـار رو کـرد   نیـ ما هم ا يمامانا گن یمردها م. کردم یخشک بزرگ م ریش نیهم

 کنـه  یمـ  ریـ ها رو درگ چقدر ذهن، فکر و جسم زن دونن یکه از تو دراومده باشه، نم ستین
  ).37مصاحبۀ (

دادن در منظر ریو ش کنند کار می از خانه رونیمادران ب شتریکه امروزه ب جا آناز  ،نیهمچن
را  یردهیاکثـر مـادران شـ   . انـد  با مشکل مواجـه  یردهیش يممنوع است، مادران برا یعموم

و مشـکالت فـراوان، بـه     هـا  یسـخت  رغـم  بهغل مادران شا ی، حتاند دهکر یتلق یمسئلۀ مهم
  :دیگو یفرزند دارد، م کیکه  ییمادر دانشجو. اند خود ادامه داده یردهیش

 کیـ  شـه  یآدم مادر مـ  یدر کنارش بود، وقت ها نیدرس و ا...  تره مهم يزیبرام از هر چ نیا
  ).1مصاحبۀ ( ازهیهم ن یازخودگذشتگ یکم

اذعـان   یردهیر شـ دخـود   فیو تعدد وظا یاسترس شغل ریتأثاز مادران شاغل به  یبرخ
کـه   یشـاغل  سانسۀیمادر ل. دارد یمنف ریتأثها  آن یردهیر شدعوامل  نیاها  آنبه نظر . داشتند

  :دیگو یباره م نیفرزند دارد در ا کی
خوب بود، امـا بچـه    رمیل که اومدم شیاوا ایهم استرس داشتم،  جا نینداشتم، ا ریشمن  یول

کـه آروم بـودم    ییهـا   موقع. ندارم یبخوره، اما در کل بد بود و من خاطرة خوب رینبود که ش
بـرام   هـا  نیـ فـردام رو نکـرده بـودم، ا    يگاز بـود و کارهـا   يکه غذا رو یبهتر بود اما موقع

ـ  ،طـرف  بکنمش و بندازمش اون خواستم یزا بود و م استرس آروم بـودم دوسـت    یوقتـ  یول
  ).19مصاحبۀ (را نداشتم  طیشرا نیاوقات ا شتریبغلم باشه، اما ب ياشتم تود

 يکارهـا  ،یشغل فیعالوه بر وظا ،معموالًشاغل  زنان که دهد یم نشان ها مصاحبه جینتا
ـ ا. بـه عهـده دارنـد    ییتنها فرزندان را هم به تیو ترب يمادر فیخانه و وظا امـر باعـث    نی

او  يبـرا  فی، تعـدد وظـا  ی داشـته باشـد  مـوفق  یردهیاگر مادر بتوانـد شـ   یکه حت شود یم
  :کند میاشاره  یردهیر شداشتغال  ریتأثکارشناس بهداشت به  .باشد زا استرس

 رو یکمکـ  يغـذا  ایـ  يبـد  خشـک  ریش يمجبور که میدون یم میبود شاغل خودمون که ما
 بشـه،  کـم  زمـان  مـرور  به رتیش واشی واشی شه یم باعث کار اضطراب ،یکن شروع زودتر
 یبرسـ  کـارات  بـه  يبخوا ،يبد ریش بهش که يدار هول خونه یرس یم یوقت یکن یم عجله

 شـب  اگـه  سـت،  موقـع  به خوابش ست خونه يتو که يمادر. شه یم کمتر یلیخ دادنت ریش
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 صـبح  باشـه  دهیـ نخواب هـم  شـب  ره، یم کار سر که يمادر اما خوابه، یم فردا باشه دهینخواب
 ش بچـه  تونه یم تر راحت و کمتره استرسش ست خونه يتو که یخانم. کار سر بره مجبوره

  ). 31 مصاحبۀ( شترهیب رشیش و بده ریش رو

 در رگـذار یتأث اریعوامـل بسـ   جملـه  ازکـودك و محـل کـار     يمحل نگهدار نیب فاصلۀ
 کنند ينگهدار خود کنار در را کودکشان نداشتند امکان شاغل مادران اغلب. است یردهیش
 يدارا شاغل مادر .باشند داشته را یکامل یردهیش روز نیب در نتوانند شد یم باعث امر نیا و

 و مافوق يهمکار و تیحما از و کرد یم ينگهدار کار محل در را خود فرزند که فرزند دو
  :دیگو یم بود، برخوردار همکارانش

 خواسـت  یمـ  ریشـ  کـه  موقـع  هر دادم یم رشیش ومدمیم بودمش گذاشته همکارا شیپ
 وقـت  هـر  که بود گفته رمونیمد. واقعاً کردن کمک همکارا دادم، یم ریش بهش ومدمیم

 باال نیا که ماه چند ت بچه سراغ برو و بذار دستته که هم آب اومد لتیموبا زنگ يصدا
  ).17 مصاحبۀ( بود

  :کند یم اشاره مسئله نیا به اطفال پزشک
 تیمسـئول  حـس  بـه  یبستگ اما هست، نیقوان م،یکن استفاده درست یردهیش ساعت از دیبا

 نـا یا کشه، یم طول شتریب يشهردار داره، کارها به یبستگ و کنه یم حس که داره اداره و مادر
 و حلـه  مشکلشـون  تقریبـاً  هـا  یپرورشـ  و آموزش خصوص  به داد برنامه بهشون شه یم رو

  ).32 مصاحبۀ( محدودتره ساعاتشون

 زنـان  در یردهیشـ  فواصل تیرعا که است معتقد زین یردهیش مشاورة واحد کارشناس
  :است مهم اریبس شاغل

ـ  خونـه  از صـبح  شـش  ساعت صبح رن، یم اطراف که ییاونا مهمه، هم مسافت بعد  رن یم
 کـم  خـوردن  به هم بچه لیتما و خشکه یم رشونیش عتاًیطب ها نیا. رسن یم سه و دو رونیب
  ).35 مصاحبۀ( شه یم

 کننـد  ینم تیرا رعا یردهیش نیقوان رانشانیکه مد کنند یاز مادران شاغل اشاره م یبرخ
ـ مـادران غ  یبرخـ . شـود  یداده نم ریپاس ش اجازةها  آنموارد به  یو در برخ هـم   یرسـم  ری

 یردهیر شدامر  نیبه کارشان برگردند و هم مانیزا یمجبورند قبل از اتمام شش ماه مرخص
  :دیگو یم نیچن فرزند دو يدارا شاغل رماد. است رگذاریتأثها  آن

 خشـک  ریشـ  و شـد  کم رمیش کم کم کار سر مدموا یم چون بعد دادم یم را خودم ریش اولش
  ).18مصاحبۀ ( کار سر اومدم یماهگ چهار از من خورد خشک ریش دائماً و کردم شروع را
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  مادر یربا ش یهتغذ مؤثر درعوامل  .4 جدول
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  يریگ جهینت. 7
قرار  یمادر را در سه گروه اصل ریبا ش هیر تغذد رگذاریتأثپژوهش عوامل  نیا يها افتهی
مؤثر  یمادر، عوامل فرهنگ ریبا ش هیتغذ مؤثر در يعوامل شامل عوامل فرد نیا. دهد یم

. مادر اسـت  ریبا ش هیتغذ مؤثر در يو اقتصاد یمادر، و عوامل اجتماع ریبا ش هیتغذ در
) يعوامل فرد رمجموعۀیز( يو مادر یروان عواملکه  هدد یمطالعه نشان م نیا ،نیهمچن

در  مؤثرعامل  نیتر مادران مهم شتریب. مادران است یردهیر شد رگذاریتأث اریاز عوامل بس
 علـت   بـه  معمـوالً زنان . کنند یم انیاسترس ب نداشتنخود را داشتن آرامش و  یردهیش

و  ،یاجتماع فیوظا يدر موارد ،يدار بچه ،يدار خانه جمله ازمتعدد  يکارها دادن انجام
ـ از ا شـوند؛  یموارد تعارض نقش م یخارج از خانه دچار فشار نقش و در برخ  ،رو نی

 نیتـر  مهـم . گذارد یم یمنف ریتأثها  آن یردهیر شدکه  کنند یرا تحمل م بسیارياسترس 
  بـه مـادر   يبراکردن اوقات فراغت  فراهمبرنامۀ روزانه و  میمادر تنظ یردهیمسئله در ش

  .است یهفتگ ایروزانه  صورت
 موجـب  که هاست دهیپد و عیوقا از فرد خود باور و برداشت سیال ۀینظر اساس بر
 بـاور . شـود  یمـ  فرد یزندگ در مختلف مشکالت بروز و ،اضطراب ،یشانیپر ،یآشفتگ
  .داشت خواهد یردهیش در یمثبت نقش و شود می يو یروان سالمت موجب مادر یمنطق

ـ با توجه به فاصلۀ م ،اظهار داشته است که یاکل ـ آرمـان و واقع  انی مـادر، شـمار    تی
از  شتریزنان دو برابر ب ،نیهمچن. شوند یم مانیپس از زا یاز زنان دچار افسردگ بسیاري

اند  خانواده ياعضا گرید رِیگ حائل و ضربه رایز ،رندیگ یقرار م یمردان تحت فشار روان
: 1385بستان، (و مراقبت است  تیخانواده حما ياز کارکردها یکی). 133: 1380 آبوت،(

و مراقبت  تیمادر را حما کنند و فایا یخوب و همسر نقش خود را به نی؛ اگر والد)245
 قاتیتحق ،نیهمچن. شود یم مانیپس از زا یو افسردگ یکنند، مادر کمتر دچار فشار روان

روابـط در خـانواده و خـارج از    ( یعاجتمـا  ۀیکه از سرما يافراد دهد یمختلف نشان م
  .خواهند داشت يشتریب یو روان یبرخوردارند، سالمت جسم يباالتر) خانواده

به  یردهیدر ش يدیعامل کل زیاو در غلبه بر مشکالت ن ییمادر و توانا نفس اعتمادبه
مـادران   یردهیو شکست شـ  تیعلل موفق یدر بررس یهگن قیتحق جینتا. رود یشمار م
 یبسـتگ  مشکالت برها  آن غلبۀ ییتوانا به یردهیش در مادران تیموفقکه  دهد ینشان م

  .)٢٠٠٧ ,Hegney( دارد
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از  یرا وجـود بعضـ   یردهیرفتار شـ  أمنش یگذشت، برخ يدر چهارچوب نظر که  چنان
 یرا عامل اصل یتیجنس تیترب يا عده ،که  در حالی دانند؛ یها و احساسات مادرانه م هورمون
کـه اغلـب مـادران علـت      داد یمطالعه نشان مـ  نیا يها افتهی. رند شما یمادرانه برم يرفتارها

  .کنند یم انیمادر را وجود احساسات مادرانه ب ریبا ش هیانتخاب تغذ
 عوامـل  ریتـأث   تحت مادر ریش بودن یناکافکه  دهد یخود نشان م يدر مطالعۀ مرور ایدیم
 یمادر کـه مبتنـ   یو آمادگ یآگاه ،نیهمچن ).٢٠١٠ ,Meedya( است يمادر اعتماد و یروان

 اریمـادران بسـ   یردهیاست، در بروز رفتار شـ  یردهیآموزش ش زیمادر و ن یقبل اتیبر تجرب
  .است رگذاریتأث

ـ تغذ نیتـر  کامـل  را مـادر  ریشـ  با هیتغذ مادران که دهد یم نشان قیتحق نیا يها افتهی  هی
 خـود هـا   آن و رود یم شمار به ارزش مطالعه مورد مادرانِ يبرا مادر ریش با هیتغذ و دانند یم
 یفرهنگـ  يالگوهـا  هنجارها و ،ها ارزش باورها، نیا مجموعۀ. دانند یم امر نیا به موظف را

 متقابـل  يهـا  کـنش  یطـ  و شـدن  یاجتماع فرایند یط را آن افراد که دهد یم نشان را جامعه
 یردهیر شدو باورها  هاکه اعتقاد دهد ینشان م یابوالقاسم قیتحق جینتا. آموزند یم یاجتماع
 یردهیر شـ د رگـذار یتأثعوامـل   نیتر مهم جمله از یاجتماع تیحما. است رگذاریتأثمادران 
  ).1389 ،یابوالقاسم( استمادران 
 از یکـ یزیف ــ  سـت یکه اگرچه عوامل ز دهد یم نشان مطالعه نیا يها افتهی ،طور کلی  به
احساسـات   ریتـأث   تحـت  خـود  عوامل نیا است، مادران یردهیش رد رگذاریتأثعوامل  جمله

ـ . فـرد اسـت   ينفس مادر، و باورهـا  مادرانه، آرامش، اعتمادبه  یاجتمـاع  تیـ حما ،نیهمچن
اکثر مادران  ،که يطور  بهدارد؛  یردهیشکست ش ای تیدر موفق يا کننده نیینقش تع انیاطراف

مـوارد   یشـتند و در برخـ  اذعـان دا  یردهیو همسـر خـود در شـ    نیوالد تیبه نقش و حما
 تیـ پزشک و حما ۀیتوص ،یاز طرف. بود مؤثرمادران  یردهیهمسر در ش قیو تشو يهمکار

که  دهد یدادگسون نشان م قیتحق جینتا. است رگذاریتأثمادران  یردهیر شد یپرسنل بهداشت
زنـان   ).٢٠٠٢ ,Dodgson( مادر است ریبا ش هیتغذ مؤثر درعوامل  جمله از یاجتماع تیحما

بـا مشـکالت    شـاغل،  ریـ نسبت به زنـان غ ) فیوظا تعدد و یاسترس شغل علت  به(شاغل 
ـ تغذ يخشک بـرا  ریزنان شاغل از ش یاگرچه برخ. دنشو یمواجه م یردهیدر ش يشتریب  ۀی

 تیـ حما زیـ و ن یردهیشـ  حیصـح  نیقـوان  تیدر صورت رعا کنند، یکودك خود استفاده م
 ریو کودکشـان را بـا شـ    ننـد بر مشکالت غلبه ک توانند یم) همسر ژهیو به( انیاطراف یاجتماع

ـ تغذ دهد، یمطالعات نشان م گریمطالعه و د نیا جیطور که نتا  همان. کنند هیخود تغذ بـا   هی
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ـ ن یو فرهنگـ  یبه عوامـل اجتمـاع   ،يعالوه بر عوامل فرد ،مادر ریش ـ دارد و ا یبسـتگ  زی  نی
بـا   هیتغذ جیترو يبرا يزیر برنامه در ،رو نیاز ا. است رگذاریتأث زین ير عوامل فرددعوامل 

 یو فرهنگـ  ،یاجتمـاع  ،یبوم يرهایبه متغ دیبا ،يفرد يرهایمادر، عالوه بر توجه به متغ ریش
  .توجه کرد زیخاص آن مردم ن يها یژگیمتناسب با و

 يارتقـا  يبـرا  را ییآمده، مجموعـه راهکارهـا   دست به يها افتهیحاضر بر اساس  مطالعۀ
  :کند یمادر عرضه م ریبا ش هیتغذ

 قبل از آن؛  یو حت ياز دوران باردار یردهیمرتبط با ش يها آموزش آغاز ـ
 اند؛ داشته یردهیش در شکست سابقۀ که یمادران شناخت ـ
کـه   یمـادران  يو غربـالگر  قیـ دق طـور   بـه مادر  ریبا ش هیعوامل خطر در تغذ شناخت ـ

 دارند؛ شتریب گرانیبت به دعوامل خطر را نس نیاحتمال وجود ا
 شود؛ داده الزم اطالعات مادران به یکیزیف ـ ستیز مشکالت بر غلبه يبرا ـ
 ؛يباردار به میتصم از قبل مادران یروان و یروح مشکالت یبررس ـ
 ؛یردهیش مشکالت بر غلبه براي مادران نیب در یمنطق يباورها جادیا ـ
 منظور  بهها  آنالزم به  يها و دادن آموزش یردهیبر نقش همسر و خانواده در ش تأکید ـ

 موفق؛ و حیصح یردهیش يبرا مادران قیتشو و يهمکار
 رده؛یش مادران از تیحما يبرا یبهداشت مراکز در یکانون جادیا ـ
 درآمد؛ کم يها خانواده به کمک منظور  به کانون نیا در یمردم يها کمک يآور جمع ـ
 کانون؛ نیا در یردهیش در موفق مادران اتیتجرب از استفاده ـ
 اتـاق  قـراردادن مثـل  ( آسـان  یردهیشـ  در شـاغل  زنان يبرا الزم التیتسه جادیا ـ

ـ کارفرما کردن ملزم ادارات، در یبرق ردوشیش قراردادن ادارات، در یردهیش  جهـت  انی
 به مانیزا یمرخص مدت و ریش پاس از بجا و درست استفادة منظور  به مادران با يهمکار
 ؛)ماه شش مدت
  ... . و یگروه يها رسانه از سوي تر يجد طور  بهمادر  ریبا ش هیفرهنگ تغذ جیترو ـ
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