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چکیده

در سال های اخیر زنان در ایران ،اولین فرزند خود را باا أایخیر بان دنیاا
میآورند .با افزایش فاصلن ازدواج أا أولد اولین فرزناد ،مرللان ناویای از
زندگی بدون فرزند ،در مسیر زندگی افراد ایجااد دادا اساب .برخای از
أحقیقات جمعیتی اخیر در ایران نشان دادند کن زنان اولین فرزند خاود
را بن طور متوسط در فاصالن نزدیاب بان ر اار ساال از ازدواج بان دنیاا
میآورند و أمایلی برای أیخیر طوالنی ندارند .هدف اساسی مقالن لاضار
دااخب نگرش زنان در مورد سن مااسا ماادر در أولاد اولاین فرزناد
اسب .هدف دیگر این مقالن دااسایی سازوکارهایی اسب کن مانع أایخیر
بیشتر در أولد اولین فرزند میدود .داداهای مورد نیاز برای این مطالعن
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با رویکردی کیفی و بنکارگیری مکالبن می باا  30زن ازدواج کاردا
 20 -49سالن طی سالهاای  1389-1390جماع آوری گردیاد .نتاای
مطالعن نشان داد کن سان مااسا بارای فرزناد آوری در نمونان ماورد
مطالعن اواسط دهن  20سالگی و بن ویژا  24سالگی اساب و بسایاری از
پاس گویان ،فرزند آوری در ساین باال (باالی  30سال) را بن اوان یب
رفتار غیر هاجاری ألقی می کردند .زنان أمایلی بان أایخیر أولاد اولاین
فرزند بن ساین باالی  30سال را ندارند .یافتنها نشاان داد دالیاز زناان
برای دم أیخیر بیشتر دو بعد اطفی و اجتما ی دارد .بعد ااطفی آن
بن نیاز اطفی بن مادر ددن و ش بن فرزناد مرباو مایداود و بعاد
اجتما ی أحب أیثیر سازوکارهای کاترل اجتما ی نظیر أرس از ناباارور
ددن و انگ نابارور بودن و أرس از دم پذیرش و أییید أوسط دیگاران،
کاهش أعامالت با خانوادا اسب کن بنطاور غیرمساتقیم ماانع از أایخیر
بیشتر میدود.
واژگان کلیدی

دیدگاا زنان ،سن مادر ،زمان أولد ،اولین فرزند ،أیخیر ،مادری ،أ ران

مقدمه و بیان مسئله

امروزا با پیشرفب وسایز پیشاگیری ،انت اان نقاش زیاادی در بااروری دارد و زوجاین
امروزی دریافتناند کن می أواناد انت ان کااد کن آیا بچن دادتن باداد ،رن هاگام بچندار
دوند ،و یا راد أا بچن دادتن باداد .در لال لاضر در بسیاری از کشورهای أوسعنیافتان
اولین أولدها در اواخر دهن  20سالگی و اوایز  30سالگی رخ می دهد (نوماگودی :2003
 .)46أغییرات در الگوی سای موالید م کوصاً اولین أولد ،فرایاادهای اجتماا ی کان در
جمعیب رخدادا را ماعکس میکاد .أولد فرزند اول ،اساساً بن أغییار رشامگیر در مسایر
زندگی زوجین جوان و انتقال بن وضعیب اجتما ی جدید یعای پدر و مادری با انتظاارات
و مسؤولیبهای مربو بن خودش داللب میکاد .افزایش فاصلن اولین أولاد و دوراهاای
بیفرزندی ،نشانن ای از أغییرات اجتما ی و فرهاگی در سطح جوامع ،أضعیف ارزشهاا و
هاجارهای اجتما ی وابستن بن افزایش باروری ،أغییر أرجیحات و أمایالت افاراد نسابب
بن فرزندآوری اسب.
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کشور ایران ماناد بسیاری از جوامع در راد دهن اخیر أحوالت اقتکادی ،اجتماا ی و
جمعیبدااختی رشمگیری را أجربن کاردا اساب .ماالزم باا روناد أغییارات اقتکاادی
اجتما ی ،أغییرات م می در مسیر زندگی افراد رخدادا اسب .رفتارهای ازدواج و بااروری
نسبب بن گذدتن أفاوت کردا اسب .سطح أحکایالت زناان افازایشیافتان ،دوران أجارد
بیشتر ددا و ازدواج ها در ساین باالأری صورت میگیرد نقش زنان در خانوادا و جامعان
در لال دگرگون ددن اسب و این بن لب لضور بیشتر زنان در آموزش و ادتغال اسب.
بن موازات این أغییرات ایران در سن دهن اخیر کاهش باروری قابازأاوج ی را أجربان
کردا اسب و میزان باروری کز از هفب أولد برای هر زن در سال  1358بن  2/1در ساال
 1379و  1/9أولد در سال  1385کاهش یافتن اسب ( باسی دوازی و همکاران ،2009a
 .)48ب ش زیادی از کاهش باروری متیثر از بنکاارگیری وساایز پیشاگیری از لااملگی
اسب .مومیب وسایز پیشگیری از بارداری از  37درصد در ( 1355آقاجانیان و م ریاار،
 )1999بن  74/6درصد در ساال ( 1379وزارت ب داداب و درماان و آماوزش پزداکی،
 )1381و  77/42در سال ( 1389سیمای سالمب و جمعیاب  )1389رسایدا اساب .باا
پیشرفب وسایز پیشگیری زوجین امروزی میأوانااد در ماورد زماان آغااز فرزناد آوری،
فاصلن بین موالید و پایان باروری نقش مؤثری ایفا کااد .مطالعن باسی دوازی و رازقای
نکرآباد ( )1389کن بن ماظور بررسی الگوها و وامز مؤثر بر زمان أولد اولین فرزند و باا
استفادا از دادا های طرح ساالمب و جمعیاب ( )1379انجاام گرفاب ،نشاان داد أایخیر
اندکی در أولد اول وجود دارد و زنان با فاصلنای لدود  2/7سال فرزناد اول خاود را بان
دنیا میآورند .داداهای طرح سالمب و جمعیب لکایب از ایان دارد کان در ساال 1389
فاصلن ازدواج أا أولد اول بن  3/5سال افزایش یافتن اسب (لسیای راوودای و همکااران،
 .)2013
با أوجن بن افزایش فاصلن ازدواج أا أولد اول در دهن هاای اخیار ،بحاص اصالی مقالان
لاضر لول محور أیخیر در اولین أولد ساخبیافتن اساب .اخیاراً در برخای از مطالعاات،
وامز مؤثر بر فاصلن ازدواج أا أولد اول و دالیز أیخیر موردبررسی قرارگرفتان اساب .باا
أوجن بن ظ ور پدیدا أیخیر ،این سؤال مطرح اسب کن زنان أا رن سای فرزند آوری خود
را بن أیخیر میاندازند و أکمیم آن هاا بارای ورود بان مرللان ماادری أحاب أایثیر ران
سازوکارهایی اسب؟ بن ماظور پاسخ بن این سؤال ،این مطالعن أالش میکاد با ب راگیری
از دادا های کیفی ،نگرش زنان نسبب بان زماان أولاد فرزناد و ماادر دادن را واکااوی و
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أحلیز کاد و درک می أری از زماان أولاد اول و ف ام دالیاز افاراد بارای أکامیمات
باروری ارائن نماید.
مطالعات پیشین

با افزایش فاصلن ازدواج أا أولد اولین فرزند ،طی سالهاای اخیار مطالعان در ماورد سان
مادر در اولین أولد و أیخیر در أولد اولین فرزند أوجان بسایاری از محققاان را بان خاود
جل کردا اسب .بر اساس این مطالعات با کاهش بااروری و رسایدن آن بان زیار ساطح
جایگزیای ،زمان دروع فرزند آوری أغییر میکاد و أولاد اولاین فرزناد باا أایخیر انجاام
می پاذیرد (اساکییرو 1980 1در رائاو28 :1987 2؛ گایلس 3و همکااران ،1220 :2009
سیمیسون .)25 :2009 4در همین راستا در دهن های اخیر ،مطالعن وامز مؤثر بر أیخیر
در أولد اولین فرند کانون أوجن محققاان جمعیتای باودا اساب .االوا بار ایان ،برخای
مطالعات نیز بر موانع کاترل باروری و یا بازدارنداهای أیخیر در أولد اول أمرکز کردااناد
بر اساس این مطالعات بستر اجتما ی ،ساختار خانوادا و استمرار برخی ارزشهای ساتی
خانوادا مانع از أغییر زمان أولد اولین فرزند و یا أیخیر طوالنی میدود.
مطالعاأی کن أیثیر ساختار خانوادا را بر زمان ورود بن مادری بررسی کردااناد ،نشاان
دادااند کن زنانی کن در خانواداهای گستردا زندگی میکاااد باا آهااگ ساریعأاری بان
مرللن مادری ماتقز میدوند و نمیأواناد أیخیر و یاا لاداقز أایخیر طاوالنی در أولاد
اولین فرزند دادتن باداد (گیلسیی142 :2001 5؛ نوماگادای .)51 :2003 6در جاوامعی
کن سیستم خانوادا گستردا رواج دارد ،روابط بین نسلی بسیار قوی اساب .افاراد ارأباا
قوی با والدین و یا پدربزرگ و مادربزرگ دارند .با أوجن بن ایاکن دبکنهای اجتما ی کان
افراد در آن قرار میگیرند و با آنها أعامالأی برقرار میکاااد ،أایثیر زیاادی بار زنادگی
د کی و وقایع زندگی دارد ،باابراین انتظار میرود افرادی کن در خانواداهاای گساتردا
زندگی میکااد بن ماظور لفظ أعامالت و از دسب ندادن امتیازات خود سعی مایکاااد
استانداردهای زندگی را بر اساس رفاا و رضایب خانوادا بزرگأر ارزیاابی کاااد .بااابراین
1. Schapiro
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دریافب کمبها و خدمات از والدین و خانوادا گستردا بن روابط نزدیابباین افاراد نیااز
دارد کن این گونن روابط نقاش م مای در أکامیمات بااروری و أشاکیز خاانوادا نسابت ًا
زودرس دااامز ازدواج زودرس جوانااان و یااا أولااد اول در فاصاالن کماای از ازدواج بااازی
میکاد .الوا بر أاکیاد خاانواداهاا برداداتن فرزناد در فاصالن زماانی کوأااا از ازدواج،
لمایب خانوادا از افراد و ندادتن نگرانی در مورد مراقبب از فرزند در اینگونن خانواداهاا
نیز بر زمان أولد اول أیثیر دارد.
ریادفوس 1و مورگاان1983( 2؛  )279در مطالعان خاود روی أعادادی از کشاورهای
آسیایی بن ارأبا میان ازدواج و فاصالن ازدواج أاا اولاین أولاد پرداختااد آنهاا در ایان
مطالعن بن این نتیجن رسیدند کن «ازدواج های ساتی و أرأی یافتن باا یاب دورا رالاب
نبودن زوجین و سطوح کمتری از مقاربب دروع میدود .لیکن در ازدواجهای جدید کان
دورا مااا ساز کاان باا أعااداد بیشاتری از مقاربااب هماراا اسااب ،ازدواج رمانتیابأاار و
ادقاننأری را ایجاد می کاد .افزایش دفعات مقاربب در اوایز ازدواج با اص کوأااا دادن
فاصلن ازدواج أا اولین أولد میدود».
بن سو )1993( 3در مطالعن کیفی کن بن ماظور دااخب أایثیر واماز فرهاگای روی
فاصلن ازدواج أا اولین أولد انجام دادا اسب ،بن أفاوت های فرهاگی در مورد سان ازدواج،
روابط جاسی در سال اول ازدواج و سن ورود بن مادری أوجن دارد و این وامز را بسایار
م مأر از وامز اقتکادی اجتما ی و جمعیتی میداند .بن سو در مطالعن خاود نشاان داد
کن با ایاکن فرزند آوری بعد از ازدواج در هاد یب هاجار اسب ،با ایان لاال در ماااطقی
کن زنان در ساین پاییای ازدواج می کاااد ،أایخیر در أولاد اول ،یاب هاجاار محساون
می دود .در این درایط ،برای آداا دادن زناان باا اماور خانانداری در خاانوادا همسار،
زوجین پس از ازدواج برای مدأی بن طور موقب جدا از یکدیگر زندگی میکاااد بااابراین
أعداد دفعات أماس جاسی کاهشیافتن و ماجر بن افزایش فاصالن ازدواج أاا اولاین أولاد
میدود (ص .)91-95
در ایران أعدادی از محققان فاصلن ازدواج أا اولین أولد را مورد ماللظن قرار دادااناد.
باسی دوازی و همکاران ( )2009bبا استفادا از دادا های طرح انتقال باروری در ایاران
بن استفادا زنان از وسایز پیشگیری در قبز از اولین لااملگی در ر اار اساتان گایالن،
1. Rindfuss
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سیستان و بلورستان ،آذربایجان غربی و یزد پرداختاد .نتای مطالعان باسای داوازی و
همکاران نشان داد در ایران بن دلیز بستر اجتما ی جامعن کان ازدواج زودرس را أشاوی
میکاد و الوا بر آن افزایش أحکایالت و اساتفادا از وساایز پیشاگیری را نیاز أاکیاد
می کاد ،زنان أحب درایط جامعن ،ازدواج نسبتاً زودرس را أجربن می کاااد ولایکن درون
ازدواج برای رسیدن بن اهداف خود از وسایز پیشگیری از بارداری استفادا نمودا و پدر و
مادری را بن أیخیر میاندازند (ص .)6-12
باسی دوازی و رازقی نکرآباد ( )1389در مطالعنای الگوها و وامز مؤثر بر فاصالن
ازدواج أا اولین أولد در ایران را با بنکارگیری أحلیز بقا 1و رگرسیون کاکس و استفادا از
داداهای طرح سالمب و جمعیب ( )1379مورد بررسی قراردادند .بر اساس نتای أحلیاز
بقا میانگین فاصلن ازدواج أا اولین أولد در ایران  2/7سال اساب و بایش از  85درصاد از
زنان أا پا سال از ازدواج فرزند اول خود را بن دنیا می آورند .طبا نتاای مطالعان ایان
محققان سن ازدواج زنان و همسران آنها و أحکیالت از أعیینکااداهاای م ام فاصالن
ازدواج أا اولین فرزند در ایران میباداد.
رازقی نکرآباد در مطالعن دیگری ( )1390با رویکردی کیفی و بنکاارگیری مکاالبن
می با  30زن ازدواج کردا  20 -49سالن نشان دادند با ایاکن أمایز برای پادر و ماادر
ددن ،انگیزاای اسب کن در جامعن ایران مومیب دارد و بیفرزندی مرللنای نیسب کان
زوجین ب واهاد آن را أداوم ب شاد و بی فرزناد بااقی بمانااد؛ باا ایان لاال بان ماظاور
رسیدن بن یب أعادل و ساازگاری میاان اهاداف زنادگی فاردی باا اهدافشاان در ساایر
لوزا ها ،باکمی أیخیر ،أقریب ًا سان ساال پاس از ازدواج ،اولاین فرزناد خاود را بان دنیاا
می آورند .أیخیر در أولد اولین فرزند در میان زناانی کان در طای دورا  20ساالگی خاود
هستاد و در دهن  1360بن بعد متولدددااند بیشتر پرداختنددا اساب ،در ایان مطالعان
مشکالت اقتکادی بن ویژا ندادتن خانن و دغز ثابب همسر ،ازدواج زودرس و ادتغال بن
أحکیز ،آزمون ثبات ازدواج ،و رسیدن بن افزایش کیفیب خاانوادا و فرزنادان و ماادری
ایداآل بن اوان دالیز أیخیر در أولد اول مطرح ددا اسب.
مطالعاأی کن در ایران انجام ددا بیشاتر بار واماز ماؤثر بار فاصالن گاداری أاکیاد
کردا اند .با این لال در این مطالعات مش ص نیسب کن زنان أا ران ساای مایخواهااد

1. Survival Analysis
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فرزند اول خود را بن أیخیر بیادازند .ازاینرو در این مطالعن سن مااس أولد اولین فرزند
و واملی کن مانع أیخیر بیشتر أولد اول میدود موردبررسی قرار میگیرد.
روش تحقیق

مرللن مادری ،مرللن انتقال وضعیب فردی و اجتما ی اسب کن ننأا ا مرأبط باا برخای
ویژگی های اجتما ی و اقتکادی اسب ،بلکان باا ا تقاادات ،نگارشهاا ،ارزشهاا ،قاانون،
سیاسب و ادکال فرهاگی نیز مرأبط اسب .باابراین در انتقال بن اولین أولد کان باا خاود
نقش پدر و مادری را میآفریاد ،أحلیز فاصلن ازدواج أا اولین أولد ،بدون در نظر گارفتن
دیدگاا زنان ،ناأمام باقی میماند.
در این مطالعن در راستای دااخب أکمیم گیاری افاراد در ماورد زماان أولاد اولاین
فرزند ،یب رویکرد کیفی کن ویژگی اکتشافی دارد ،مااس اساب .روش نمونان گیاری در
این مطالعن ،نموننگیری هدفماد 1و در دساترس باود .بار طبا مکساول)87 :1997( 2
نموننگیری هدفماد ،نو ی از نموننگیری اسب کن در آن محیط ،اد اص و وقایع خاصی
برای اطال ات م می انت ان ددا اند بن طوری کن آنها میأواناد این اطال ات را فاراهم
کااد و سایر افراد نمی أواناد .رون این مطالعن بن روش پدیدار دااختی انجام مایداود،
ضرورت دارد کن درکبکاادگان ،واقعن مورد نظر را أجربن کردا و یا در دارایطی بادااد
کن در معرض این واقعن قرار دادتن باداد .در مطالعن پیشرو نیز بر اسااس نمونانگیاری
هدفماد  30نفر از بین زنان  20-49سالن کن بیش از یب سال از ازدواج آن هاا گذداتن،
أولد اول را أجربن کردا و یا در معرض وقوع این پدیدا میباداد ،لیکن بن دالیز م تلف
بن أولد اول نرسیدااند ،انت ان و مکالبن ددند .زنانی کن هاوز مادر نشادااناد در لاال
گذراندن فاصلن ازدواج أا اولین أولد میباداد ،بااابراین آن هاا نیاز مانااد ماادران ،ایان
موضوع را أجربن میکااد .موضو ات موردبحص در مکالبن مقی دامز موارد زیر اسب:
موضو ات مورد بحص در مکالبن مقی دامز موارد زیر اسب:
 سن ازدواج ،سن زن در أولد اولین فرزند، أعداد فرزندان زندا بن دنیا آورداملکرد فرد در مورد استفادا از وسایز پیشگیری از بارداری
1. purposive sampling
2. Maxeell
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سن مااس و ایدا آل برای أولد اولین فرزند و دالیز آن
أعداد خواهر و برادر و نقش آنها در أکمیمات باروری و زمان أولد اولین فرزند
هاجارهای خانوادگی و اجتما ی در مورد زمان أولد اولین فرزند

انت ان درکب کاادگان بر اساس این معیارها بودا اسب )1( :زنان در ساین بااروری
باداد )2( ،لداقز بن مدت یب سال زندگی مشترک خود را آغاز کاردا بادااد .بار ایان
اساس زنانی کن در دورا نامزدی و یا قد بسر میبردند برای این مطالعن مااس نبودناد،
( )3موافقب با مکالبن و در صورت لزوم مالقاتهای مکرر و ( )4زندگی در د ر أ ران.
دلیز انت ان د ر أ ران بن اوان میدان نمونن ،از یبسو بن دلیز سطح باروری ایان
د ر اسب کن زیر سطح جایگزیای اسب و در این درایط فاصلن بین ازدواج أاا أولاد اول
افزایش مییابد و از سوی دیگر بن دلیز امکانات دسترسی آساانأار و ارأباا بیشاتر در
صورت نیاز این د ر برگزیدا دد.
از آنجاکن دیوا انت ان نمونن ،نموننگیری هدفماد و در دسترس بود و پاس گویان از
رادین محیط م تلف انت ان ددند -1 :دانشجویان متیهز دانشاگاا أ اران -2 ،ب اش
پرستاری بیمارستان دفا یحیائیان در جاون أ ران  -3مدرسن ابتدایی دا ید هوداماد
در غرن أ ران  -4زنان خانندار .همن مشاارکبکااادگان بان صاورت أکاادفی انت اان
ددند .دانشجویان أمایز دادتاد در محوطن دانشگاا مکالبن انجام دود .زنان خانندار بن
همراا برخی از زنان داغز بن دلیز ندادتن وقب در محز کار اجازا دادند بن مازل آنهاا
برای مکالبن مراجعن دود .مکالبن با افراد أا ادباع نظری ادامن یافب بن طوری کن پس
از  25مکالبن مقی ،مش ص دد کن موضوع جدیدی است راج نمیگردد و موضاو ات
أکراری میدوند .با این لال برای اطمیاان بیشتر مکالبنها را أا  30مورد ادامن دادیم.
دسترسی بن دااخب بیشتر در مورد أجربن زیستن افاراد ،از طریا مکاالبن میا
لاصز میدود (آزبرن .)1994 1مکالبن یکی از رای أرین دیواهای جمع آوری داداهاا
در أحقیقات کیفی اسب .نوع مکالبنهای انجاامدادا در ایان أحقیا  ،مکاالبن نیمان
ساختاریافتن می اسب؛ یعای درلالیکن محورهای اصالی پرساش مشا ص باودا و از
قبز در مورد آن أکمیمگیری ددا اسب ،گاهی با أوجن بن مبالص مطرح دادا از ساوی
مکالبن دوندگان ،ساختار پرسشاامن مکالبن را أا لدی رها کردا و اجازا میدهایم أاا
1. Osborne

6/15/2015 2:51:26 AM

Text [A & W 2014-2015] ed. 2.indd 126

دیدگاه تعدادی از زنان در مورد سن مناسب مادر در زمان تولد اولین فرزند در تهران

127

پاس گویان از أجربن خود س ن بگویاد .در ابتدای مکالبن پس از معرفای خاود ،هادف
أحقی برای افراد أوضیح دادا ددا اسب .سیس ماللظاات اخالقای کان در ایان فرایااد
ر ایب میدود برای آنها درح دادا دد .با أمام درکبکاادگان ابتادا أمااس لضاوری
نزدیب و رودررو برقرار دد با  10نفر از پاس گویان در همان مالقات اول ،مکالبن انجام
دد و برای سایرین ،زمان دیگری برای مکالبن أعیین گردید .برای زنانی کن بن مکالبن
د وت میددند ابتدا محق خود را معرفی میکرد در صورت لازوم کاارت دااساایی بان
آنها نشان دادا می دد ،در مورد زمیان أحکیلی محق بن آنها أوضایحاأی دادا داد و
در ن ایب در صورت موافقب و القمادی آن ها بن مشاارکب در أحقیا  ،مکاالبن آغااز
میدد.
برای رسیدن بن پاسخ سؤاالأی کن در این ب ش دنبال میدود ،ارأباا مساتمری باا
افراد برقرار دد و أعامالت روزاننای از طری صحبب و بحص در مورد أجربن این واقعن بان
وجود آمد .برای ورود بن دنیای ذهای افاراد و همچااین بساتری کان آنهاا در آن قارار
دادتاد درگیری مستقیم محق مورد نیاز بود بنگوننای کن افراد وارد فرایادی میدادند
کن بن دیوا داستانی ،زندگی خود را بنطور می روایب مایکردناد .مکاالبنهاا لاول
رادین محور دامز ،بیوگرافی پاسا گویان از زنادگی گذداتن و زنادگی کااونی آنهاا،
أاری چن باروری ،نیات باروری ،رفتارهای باروری ،میررخید .
برای أحلیز دادا ها در این أحقی  ،از اصول أحقی پدیداردااسی استفاداددا اساب
(آزبرن 1994؛ ون مانن .)1997 1داداها در این أحقی  ،مشتمز بر مکالبنهاای ضابط
ددا و دسب نودتن های د کی اسب .اولین گاام بارای أحلیاز ایان اساب کان ااصار
زمیان ای کن م کوص هر فرد اسب را در یب جدول مشا ص کاایم .ااصار زمیاانای
دامز ویژگیهای اقتکادی ،اجتما ی و جمعیتی افراد اساب .ارائان ایان اطال اات أااوع
درکب کاادگان در أحقی را آدکار میکاد (می .)127 :1993 2مطااب باا رودای کان
آزبرن ( )1994و ون مانن پیشا اد دادااند ،گام بعدی اجرای أحلیز درون فاردی اساب.
در این روش برای دااخب موضو ات اصلی ،نودتنها برای هر فرد بنطور جداگانن أحلیز
میدود .پس ازایاکن این مرللن انجام دد ،أحلیز میان فاردی بارای خالصان موضاو ات
مشترک یا قابز مقایسن برای همن درکب کااادگان اجارا خواهاد داد .در مرللان آخار
1. Van Manen
2. May
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موضو اأی کن کمتر بیانددا اسب أحلیز می دود .در ایان روش الزم اساب محقا  ،در
مسیر فرایاد أحقی  ،مکرراً بن ق بازگشتن و نظری بن کز و جایگاا هر جزء در ماتن و
ارأباطی کن با هم دارند ،بیادازد .این لرکب از کز بن جزء و دوباارا بان کاز بان محقا
اجازا می دهد أا درک می أری از أجربن درکبکاادگان دادتن بادد (ون مانن :1990
 .)101أحقی پدیداردااسی لاضر از درکبکاادگان د اوت مایکااد کان جابانهاای
خاص از بیاش آن ها دربارا موضوع و أجربان درون بساتری از ج اان زیساتن کان در آن
زندگی میکردند را با جزئیات أوضیح دهاد.
در أحلیز دادا ها ،ابتدا سن مورد مکالبن انجاام داد و ماورد أحلیاز قارار گرفاب و
سیس سایر مکالبن ها انجام دد .دلیاز ایان گسای تگی بارای داااخب پاسا گویان و
کاستی های مکالبن بود ..طول مدت انجام مکالبن بن طاور متوساط یاب ساا ب باودا
اسب .أمامی مکالبنها در همان روز مکالبن بان روی کاغاذ برگردانادا داد أاا برخای
أوضیحات أکمیلی کن الزم بود ،بن متن ها اضافن دود .در أمام موارد داستان زندگی افراد
بن آنها برگرداندا دد و از آن ها أقاضا دد مروری بر نودتنها دادتن باداد و در مواردی
کن نیاز بن أکحیح دادب و یا ف م محق از مکالبن متفاوت باا هادف و نیاب پاسا گو
بودا آن را رودن کااد .این دیوا أحلیز و جمع آوری بان ماظاور برگشاب بان ماهیاب
أجربن زیستن از واقعن مورد مطالعن اسب کن از اصاول اساسای أبیاین پدیداردااسای بان
دیواای اسب کن ون مانن ( )43 :1994پیشا اد دادا اسب.
در این ب ش ،محق بن اوان ابزار اولین جمع آوری دادا ،مس ولیب لفظ درساتی و
صحب دادا ها را دارد .این درستی با ارجاع دسبنودتنها بن پاس گویان لاصاز گردیاد.
کیفیب ،مرأبط بودن و ادباع نسبی اطال ات بندسبآمادا ،أعاداد مشاارکبکااادگان و
زمان مکالبن با هر پاس گو را أعیین کرد.
یافتهها

در این مطالعن انت ان نمونن بنگونن ای بود کن افراد با سطوح أحکیلی م تلف ،دااغز و
غیر داغز و همچاین از گروا های سای م تلف انت ان ددند .بر اساس وضعیب داغلی
 12نفر از زنان داغز 11 ،نفر خانندار و هفب نفر دانشجو مایبادااد .بان لحااط ساطح
أحکایالت 5 ،نفاار متوساطن و پااایینأاار 10 ،نفار دییلماان و پایشدانشااگاهی 15 ،نفاار
أحکیالت دانشگاهی دادتاد .بن لحاط أعداد فرزندان زنادا بان دنیاا آوردا  8نفار بادون
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فرزند 7 ،نفر یب فرزند 10 ،نفر  2فرزند و  5نفر نیز بااالی  3فرزناد بان دنیاا آوردااناد.
هشب نفر از زنان درکب کاادا سن ازدواج آنها کمتار از  20ساال باودا  14نفار باین
ساین  20-24سال ازدواج کردا و  8نفر نیز در هاگام ازدواج باالی  25سال بودند.
جدول  :1مشخصات جمعیتی زنان شرکت کننده در تحقیق
مشخصات جمعیتی

20-24

7

30-34

8

25-29

سن

 35و باالأر
داغز

وضعیب ادتغال

خانندار

دانشجو

سطح أحکیالت

تعداد
8
7

12
11
7

متوسطن و کمتر

5

دانشگاهی

15

1

7

دییلم
0

أعداد فرزندان زندا بن دنیا آوردا

2
3

سن ازدواج

8

10
5

15-19

8

+25

8

20-24
جمع

10

14
30

سن مناسب برای ورود به مرحله مادر شدن

در سال های اخیر أغییرات اقتکادی اجتما ی رخ دادا اسب کن زمان ازدواج و فرزندآوری
را ،اساساً بن اوان پاسخ بن دیگر أغییرات در مسیر زنادگی افاراد نظیار افازایش لضاور
زنان در سیستمهای آموزدی و اهمیب أحکیالت و ادتغال زنان ،أحاب أایثیر قارار دادا
اسب ( باسی دوازی و رازقی نکرآباد  )1389در این راستا أغییر زمان أولد اولین فرزناد
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ممکن اسب أحب أیثیر نگرش زنان نسبب بن سان ایادا آل ماادر در زماان أولاد اولاین
فرزند بادد.
در مطالعن لاضر اکثریب زنان سان مااسا أولاد اولاین فرزناد را اواساط دهان 20
سالگی میدانستاد و أاکید آنها بر سن  24سالگی نیز قابز أوجن اسب .نگرش زناان در
مورد زمان باروری و سن مااس برای مادر ددن ،بین سن مف وم «زودرس»« ،بنموقاع»
و «أاخیری» متمایز می داود .اگرران ایان مفااهیم نسابی هساتاد ،بار اسااس نظارات
پاس گویان باروری زیر  20سال بااروری زودرس ،در اواساط دورا  20بانموقاع و از 25
سال بن باال بن اوان باروری أاخیری اسب .با این لال از نظر بسیاری از زنان بن خکوص
زنانی کن أحکیالت دانشگاهی دادتن و داغز بودند ،أکمیمگیری برای ماادر دادن بان
درایط افراد بستگی دارد.
لتی در میان زنانی کن در زندگی واقعی خود مادر ددن را بن سان بااالأری موکاول
کردا بودند سن ایدا آل برای مادری  24سالگی بود .اگررن این پاس گویان فاصلنگذاری
خود را از نظر جامعن رفتار غیر هاجاری و غیر پرداختنددا میدانستاد .با ایان لاال بان
لحاط دغلی و موقعیب اجتما ی ،زمان لاملگی را «بنموقع» ارزیابی کردند .ما در ایاجاا
این پارادوکس را در مکالبن با یکی از دارکبکااادگان کان در دورا دکتاری أحکایز
می کاد و بدون فرزند اسب و أکمیم دارد لداقز سن ساال دیگار صاال فرزناد داود،
نشان داداایم:
«این یب واقعیب اسب  ...این سن برای مادر ددن خیلی دیر اسب مان خاودم
زمانی کن بن دنیا آمدم مادرم  17سال دادتن .این واقعاً درایط خوبی بارای یاب
بچن اسب کن راین مادر جوانی دادتن بادد .گاهی وقابهاا باا خاودم صاحبب
می کام کن اگر من هم همان سال ازدواجم بچن آوردا باودم االن بچانام کاالس
اول بود اما آن زمان هم ،واقعاً بن لحاط درایط أحکایلی غیار ممکان باود .مان
واقعاً بچن می خواهم اما نمیأوانم» (پاس گوی دامارا  27 ،19ساالن ،دانشاجو،
بدون فرزند).

این ایدا در میان کسانی کن در سن زیر  24سلگی نیز مادری را أجربن کاردا بودناد
دیدا میدد و بن نظر این افراد ،آن ها در دادتن أولد اول کمی جلن کاردااناد و فرزناد
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آوری خود را زودرس می دانستاد .برای نمونن یکی از پاس گویان کان  25ساالن اساب و
فرزندی ر ارسالن دارد و در لال لاضر مشغول بن أحکیز اسب میگوید:

« من ادتباا کردم اول ادتباا من این بود کان درس ن وانادم زود ازدواج کاردم
دومین ادتباهم این بود زود بچن آوردم نن از زندگی خودم ریزی ف میدم نان از
مادر بودنم  ...لاال دو سال اسب کن دانشگاا میروم .اگر بجای بچن آوردن درس
میخواندم هم درسم ب تر بود هم میأوانستم کار خوبی پیدا کام بچانام را هام
ب تر أربیب میکردم» (پاس گوی دمارا  ،7زن  25سالن ،دانشجو).

از نظر زنان مسنأر ،ب ترین سن برای أولد اولین فرزند 22 ،أاا  24ساالگی اساب از
نظر آن ها این سن ،زمانی اسب کن مادر بن لحاط جسمی و رولای از داادابی و طاراوت
خوبی برخوردار اسب و می أواند فرزند ساالمی را بان دنیاا بیااورد .بارای نمونان یکای از
پاس گویان در این مورد میگوید:
«زن أا جوان هسب میأواند دو سن أا بچن خون سرلال و سالم بن دنیاا بیااورد
همین کن ساش باال رفب اوالً کن ممکن اسب اصالً نتواند بچندار بشود اگار هام
بشود یب بچن ضعیف و کموزنی را بن دنیا میآورد» (پاس گوی دامارا 44 ،13
سالن ،پاجم ابتدایی ،خانندار ،دارای سن فرزند).

در مجموع اکثریب پاس گویان ،ب ترین سان را در اواساط دهان  20مایدانساتاد و
آخرین م لب و یا ن ایب نقطن زمانی کن أولد اول با أیخیر بن دنیاا بیایاد ،را  30ساالگی
میدانستاد .م م أرین دلیز کن افراد برای این لاد ن اایی ذکار مایکردناد ،مرباو بان
جابن های ب دادتی و بیولوژیکی اسب .دلیز دیگر مربو بن محدودیبهای باروری کامز
ددا اسب .از این لحاط نکتنای کن اکثریب پاس گویان بان آن أاکیاد داداتاد ،موضاوع
بارداریهای دوم اسب از نظر آن ها اگر فردی ب واهاد بچان بیشاتری داداتن باداد الزم
اسب کن فرزند اولش را زودأر بن دنیا بیاورد .زمانی کن یب زن دیر فرزند اولش را بن دنیا
بیاورد مجبور اسب یا فرزند دومش را با فاصلن کمی بن دنیا بیاورد کن مشکالت زیادی بن
وجود می آید .در غیر این صورت بایستی در ساین باال کن با خطرات زیادی همراا اساب
فرزند دومش را بن دنیا بیاورد.
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الوا بر م اطرات ب دادتی در مورد لاملگی در ساین باال ا پاس گویان بان واماز
دیگری کن مانع أیخیر بیشتر أولد اولین فرزند میدود نیاز اداارا کردناد در ادامان ایان
مقالن أالش میدود این وامز بررسی دود.
عوامل بازدارنده تأخیر در تولد اولین فرزند

یافتنهای مکالبن می با زنان در خکوص زمان ورود بن مادری در دو درونماین اصالی
یا مضمون خالصن ددند کن این مضامین از  600بارت ،جملن یا پاراگراف مضمونی کان
از مکالبنها جدا ددند ،بن دسب آمدند .یکی از این مضامین بن ررایای أایخیر در أولاد
اولین فرزند مربو بود کن در مقالن دیگری بدان پرداختنددا اسب .مضمون دیگر وامز
بازدارندا أیخیر در أولد اولین فرزند را نشان میدهد ،کن موضوع اصلی این مقالان اساب.
این مضمون دارای ر ار درونماین فر ی کن یکی مربو بن ابعااد ااطفی -روانای ماادر
ددن اسب و سن مورد دیگر کاترلهای اجتما ی غیرمستقیم میباداد کان داامز اناگ
ناباروری و أرس از نابارور ددن ،أعامز پایدار با خاانوادا و ماادری ضارورت اجتماا ی و
فرهاگی میباداد.
ابعاد عاطفی -روانی مادر شدن

نتیجن مکالبن با زنان نشان داد کن یکی از اهداف اساسی در زنادگی زناان ماادر دادن
اسب و این مرللن را بن اوان یب گام اساسی کن در زنادگی هار زنای اأفاا مایافتاد
می دیدند .بن نظر اکثریاب پاسا گویان ماادر دادن جزئای از ر یاهاا و أکاورات دوران
کودکی و جوانی آنها اسب .از نظر بسیاری از پاس گویان نیااز بان ماادر دادن و شا
ورزیدن بن فرزند بن طور خدادادی در وجود آنها قرار دارد .اگررن فرزند آوری با سا تی
زیااادی همااراا اسااب ،لاایکن أحمااز آن ب شاای از ماهیااب مااادر بااودن اسااب .یکاای از
پاس گویان کن با فاصلن پا سال از ازدواج فرزند خود را بن دنیا آوردا اساب و بان دلیاز
بیماری ،فرزندش از بدو أولد بن مدت  3ماا در بیمارستان بستری بودا اسب ،درایانباارا
میگوید:

«من همیشن می خواستم مادر بادم ،اد مادری کردن هستم .من هر ریازی
در مورد مادری را دوسب دارم .االنم بن بچانام شا مایورزم راون ماال مان
اسب .من را میخواهد وقتی گرین میکاد و من بغلاش مایکاام آرام مایداود
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آرامش او زندگی من اسب» (پاس گوی دمارا  ،4زن  29سالن لیسانس  1فرزند
 8ماهن ،خانندار).

بر اساس نظرات پاس گویان ،أولد اولین فرزند و أغییر یافتن آنها بن فردی با ااوان
«مادر» یب انتقال و أفاوت اساسی اسب أغییر از زن بودن بن مادر بودن فقط یب أغییار
سادا نیسب بلکن این أغییر و انتقال دامز أغییر در دکز ظاهری ،د کایب ،دارایط و
ملکرد فرد ،اولویبها و أقدمها اسب.
کنترل اجتماعی

پذیرش این ایدا کن بستر اجتما ی مسیر زندگی افراد را أاظیم میکااد أوج اات را بان
سمب مکانیزم های اجتما ی ،اقتکادی و سیاسی کن مرالاز مسایر زنادگی را أعریاف و
أاظیم میکاد ،سو می دهد .پاس گویان ما گزارش ندادند کن فشار اجتما ی مستقیمی
در ارأبا با زمان ورود بن مرللن مادری بر آنها أحمیز میداود .بان باارأی در بساتر
جامعن ایران کسانی کن در ساین پایین وارد مرللن مادری میدوند های گونان پادادای
دریافب نمیکااد و یا بر کس کسانی کن در ساین باال بن أولد اول میرساد با هی گونان
مجازاأی روبرو نیستاد ،با این لال بنطور غیرمستقیم ،باا کاتارلهاای اجتماا ی روبارو
هستاد .بر اساس نظرات پاس گویان ،م امأارین کاتارلهاای اجتماا ی را باا سان زیار
مضمون «انگ نابارور بودن و أرس از نابارور ددن»« ،مادری ضرورت اجتماا ی :پاذیرش
و أییید» و «ادامن أعامز با خانوادا» مش ص میدود.
انگ نابارور بودن و ترس از نابارور شدن

یکی از م مأرین دالیلی کن افراد سن باالی  25سال را سن ایدا آل نمیدانستاد ،مربو
بن أرس از نابارور ددن اسب و این أرس و أردید در میان أمام پاس گویان وجود داداتن
اسب .اکثر پاس گویان بن سا ب بیولوژیکی محدود و أیثیر باال رفتن سن روی نابااروری،
آگاهی دادتاد و بن همین دلیز أمایلی برای أیخیر طوالنی نداداتاد .همچااین اگرران
بسیاری از آنها در مورد أیثیر استفادا از وسایز پیشگیری بر قابلیاب بااروری ،اطال اات
قابز استاادی ندادتن بن بارت دیگر آنها از هی مرجعی دراینبارا سؤال نکردا بودناد،
لیکن همن پاس گویان بن جز یب نفر کن همسرش پزدب بود ،یکی از لاز نابااروری را
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استفادا از وسایز پیشگیری در سالهای اول ازدواج میدانستاد و بن همین دلیاز آنهاا
نگران استفادا و یا استفادا طوالنی از ایان روشهاا بودناد .یکای از پاسا گویان درباارا
درایطی کن زنان نابارور أجربن میکااد میگوید:

«من طی پا سال از ازدواجم دو أا بچن ام را آوردم س ب بود؛ مساتیجر باودم،
جایمان کورب بود ،وضع مالی مان بد بود قرض زیاد دادتیم .اما خیاالم رالاب
اسب بچن دارم .یکی از اقوام ما با من ازدواج کردا بچندار نشد ،دو سن ساال اول
جلوگیری کرد بعد کن خواسب بچندار دود ،نشد .همنجاا بارای درماان رفتااد
اصالً با هی کس ارأبا نادارد  ...باادا خادا بچان نادارد انگاار هیچای نادارد»
(پاس گوی دمارا  37 ،2سالن ،فو دییلم ،معلم ،دارای دو فرزند).

موضوع دیگری کن درکبکاادگان در مطالعن مطرح کردند این باود کان جامعان بان
کسانی کن دیر بچندار دوند ،بررس نابارور بودن را میزناد .برخای از پاسا گویان کان
برای مدأی بدون فرزند بودند ،اظ ار دادتاد کن اطرافیان بان خکاوص خاانوادا همسار،
بیفرزندی آن ها را نادی از دم أوانایی برای باروری میدانستاد .بنطاور نمونان یکای از
پاس گویان میگوید:
«وقتی لاملن ددم مادر دوهرم کلی خوداحال داد و مایگفاب د اهاای مان
مستجان ددا و بالخرا لاملن ددی لتی بن راد د انویس هم مراجعان کاردا
بود .خواهرش از او سؤال کردا بود روسب خودش نمیخواسب یا نمیأوانساب
گفتن بود کی هسب کان بچان ن واهاد ،نمایأوانساب مایگفاب نمایخاواهم»
(پاس گوی دمارا  28 ،16سالن لیسانس دارای  1فرزند  3سالن ،کارماد).

بر اساس نظار پاسا گویان در ایان مطالعان ،یاب زن ازدواج کاردا از طریا اثباات
باروریش با أولد اولین فرزند ،موقعیب خود را در خانوادا همسر و جامعن ،ارأقا میب شد.
بن همین دلیز ممکن اسب أیخیر طوالنی را نیذیرند و سریعأر بچندار دوند .زنان بادون
فرزندی کن أکمیم دادتاد در سالهای آیادا بچان دار داوند نیاز نگاران ناباارور دادن
بودند .یکی از آنها دراینبارا میگفب کن اگر نتواند بچندار دود ،هم خود و هم دیگاران
او را سرزنش میکااد کن ررا در سن پایینأر برای لاملگی أالش نکردا اسب.
برخی از پاس گویان با یادآوری افرادی کن سال های زیادی ماتظر بچندارددن بودند
و مشکالت خانوادگی و اجتما ی زیادی را أجربن کاردا بودناد ،بان هزیاانهاای رولای،
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فیزیکی ،مادی و اجتما ی ناباروری ادارا دادتن و این هزیانها را بیشتر از هزیان فرصاب
نادی از دادتن بچن برآورد میکردند.
ادامه تعامل با خانواده

یکی دیگر از واملی کن با ص ددا اسب درکبکاادگان در این مطالعان ،أماایلی بارای
أیخیر ندادتن باداد مربو بن خانوادا اسب .با ایان لاال أایثیر خاانوادا بار أکامیمات
باروری بن ساختار خانوادا بستگی دارد .زوجیای کان در خاانوادا هاای گساتردا زنادگی
میکااد ممک ن اسب بن سر ب بن مرللن پدر و مادری برساد ،بن این دلیز کن آنهاا در
محیطی زندگی می کااد کان از رواباط خاانوادگی و نکاالی بیشاتر لمایاب مایکاااد.
باابراین آنها ازدواج و فرزند آوری زودرس و أعداد فرزندان بیشتری دارند.
در مطالعن لاضر ،ما از پاس گویان در مورد سیستم خانوادا و میزان ارأباا آنهاا و
همچاین مسافب محز زندگی با محز زندگی خانوادا سؤاالأی را پرسیدیم ،نتاای نشاان
داد کن یکی از ویژگی های زنانی کن فاصلن ازدواج أا اولین أولد آنها کم باود ایان اساب
کن آنها یا در سالهای اول ازدواج در سیستمهای خانوادا گستردا زندگی میکردند ،یاا
در نزدیکی خانوادا خود و یا همسر سکونب دادتاد و یا روابط و أعامالت آنها با خانوادا
زیاد بودا اسب.
در میان افراد نمونن هفب نفر از زنان ،رادین ساال بارای داداتن ماازل خکوصای،
ماتظر بودند و بن همین دلیز سالها یا با ا ضای خانوادا زندگی مشاترک داداتاد و یاا
د ر یب آپارأمان در والدهای مجاور یکدیگر سکونب دادتاد .دو نفار از پاسا گویان ،باا
ایاکن أرجیح میدادند در سن باالأری بچندار دوند ،أحب أیثیر خانوادا بن سار ب پاس
از ازدواج لاملن ددا بودند.

«ما با خانوادا همسرم یب ساختمان هستیم داید هفتنای راد باار همادیگر را
ببیایم اوایز بعدازایاکن ازدواج کردیم مادر دوهر من خیلی واضح بن مان گفاب
جلوگیری نکای یکی دو أا بچن بیار بعد نیار .این لرف و مشابن آن را من مادام
می دایدم رادین بار گودازد کردناد کان بایاد زودأار بچان بیااورم مان واقعا ًا
نمیخواستم سریع بچندار بشوم اما راراای نداداتم( ».پاسا گوی دامارا ،23
 22سالن ،دانشجو ،دارای یب فرزند  2سالن)
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این پاس گو فاصلنگذاری بین ازدواج و أولد اول را بارای داااخب بیشاتر زوجاین و
روابط ب تر مفید ارزیابی میکرد لیکن سیستم خاانوادگی ماجار بان ساازماندهی مجادد
اولویبهای زندگی او ددا اسب.
بر کس در مواردی کن زوجین دور از خانوادا همسر بودند و یا ارأبا آنها محادود
بود فاصلن ازدواج أا اولین أولد بیشتر بود و خود افراد یکی از دالیلی کان أوانساتاد ایان
فاصلن را ایجاد کااد ،ارأبا کم باا خاانوادا همسار مایدانساتاد .بارای نمونان یکای از
پاس گویان دش سال از ازدواجش میگذرد و ارأباطش با خانوادا همسارش بان صاورت
رسمی و خیلی محدود اسب .بن نظرش او و همسرش از هر لحاط افرادی مستقز بودند و
التیاجی بن کمب های خانوادا ندادتاد .از نظر ایان پاسا گو اساتقالل ماادی و فاصالن
مکانی و اطفی کن با خانوادا بن خکوص خانوادا همسر برقرار کردا اسب ،دلیلی بر دم
دخالب و یا دم أیثیر خانوادا بر أکمیمات خکوصی آنها اسب .این پاس گو دراینباارا
میگوید:
« من یکی دو بار ،مادر همسرم و خواهرش گفتاد کن خیلی دوسب دارند زودأار
نوا و یا برادرزادا خود را ببیااد ،من هم بن همسرم گفتم بن خانوادااش گودازد
کاد کن اگر می خواهاد ارأبا ما با آنها قطع نشود دخالب أو زندگی خکوصی
ما نکااد و از این بن بعد هی وقب دراینبارا صحبب نشد» (پاسا گوی دامارا
 ،17زن  34سالن فو لیسانس ،کارماد ،بدون فرزند).

یکی از پاس گویان کن دش سال از ازدواجش میگذرد و یاب فرزناد دوساالن دارد و
ارأبا زیادی با خانوادا همسر دارد ،بن أیثیر خانواداها بن خکوص خانواداهای بزرگ بار
زمان أولد اولین فرزند ادارا میکاد .از نظر او خانواداهایی کن أعداد افراد زیادی دارناد،
ندادتن بچن و یا أعداد کم را اصالً نمی أواناد بیذیرند و برای لفظ رواباط خاانوادگی باا
اینراین خانوادا هایی باید أغییراأی در زندگی ایجاد دود .این پاس گو کن فشار زیاادی
را از طرف خانوادا دوهرش برای دادتن فرزند أجربن کردا اسب میگوید:
«ما هر جمعن میرفتیم خانن مادر دوهرم همن جاریها و خواهر دوهرهای مان
بچن دادتاد و میگفتاد پس کی می خواهی بچن بیاوری کافی بود دوهرم بچان
یکی از آنها را نوازش می کرد همن با دلسوزی نسبب بن دوهرم و باا طعاان بان
من میگفتاد این قدر بچن نیار أا آخر یب زن برای دادادمان بگیریم و یاا گااا
مادر دوهرم می گفب زنی کن بچن ندارد کن دیگر زن نیسب ،یا میگفتاد کسای
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کن میخواسب درس ب واند دیگر ررا ازدواج کاردا و  ...مان گودام پار از ایان
لرف ها بود دیگر کالفن ددا بودم با ایاکن هاوز دو سال از درس من باقی ماندا
بود .از همسرم خواستم زودأر بچندار دویم» (پاس گوی دامارا  25 ،24ساالن
لیسانس ،خانندار ،دارای یب فرزند سنسالن).

مادری ضرورتی اجتماعی و فرهنگی :پذیرش و تأیید

یکی از واملی کن أایثیر زیاادی روی أکامیمات بااروری افاراد دارد بساتر اجتماا ی و
فرهاگی جامعن اسب کن رفتارهای افراد را أحب أیثیر قرار میدهد .ارزشها و هاجارهای
اجتما ی و فرهاگی ،میأواناد أیثیر معایداری بر أکامیمات و رفتارهاای خارد بااروری
دادتن باداد .در مکالبن با زنان مش ص دد ارزشها و هاجارهای جامعن أایثیر زیاادی
در أکمیمات و رفتار زنان ،بن اوان امالن اصلی کاش باروری ،دادتن بادد برای نمونن
اگررن زنان جوان أکمیم برای فاصلن میان ازدواج و اولین أولد را ماطقی میدانساتاد و
از نظر آن ها این رفتار یب کاش قالنی بودا ،لیکن خود را در أضاد با هاجارهای جامعن
میدیدند رراکن خانواداهای آنها و خانوادا همسر هی کدام از أکمیم آنها برای ایجااد
فاصلن ،خرساد نبودا و همیشن نگران این موضوع بودناد کان ممکان اساب آنهاا بارای
همیشن بدون فرزند باقی بماناد و بن همین دلیز مواردی از رالشها و کشامکشهاا بان
خکوص با خانوادا دوهر را أجربن کردا بودند .دلیز این کشمکشها ایان اساب کان در
ایران ،ازدواج پیوند نزدیکی با فرزند آوری دادتن اسب و فقاط در دهان اخیار اساب کان
أیخیر ناریزی در أولد اول بن وقوع پیوستن اسب .انتظاار بسایاری از پاسا گویان جاوان
این بود کن اکاون زمان آن فرارسیدا کن خانوادا و جامعن أغییر درایط بن سامب ازدواج
و پدر و مادری أاخیری را بیذیرند و درک بیشتری از مسائز زوجین جوان دادتن بادااد
و نگرش ساتی خود نسبب بن ازدواج و پدر و مادری را با در نظر گرفتن نقشهای جدید
زنان در اجتماع أعدیز کااد.
زنان نسزهای جوان أر کااش خاود و ساایر زوجاین جاوان را باا أوجان بان دارایط
اقتکادی و اجتما ی خود ،کاامالً ماطقای مایدانساتاد آنهاا در ماورد نگارش جامعان
میگویاد نسز جوان ما را بن أیخیر بیشتر أشوی میکاااد اماا افاراد مسانأار نانأا اا
نمیپذیرند گاا کااین هایی نظیر خودسر ددن و أابز ددن دختران امروزی را بان آنهاا
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گفتن بودند .نظرات زنان در مورد دالیز فرزند آوری أا لد زیادی بساتر جامعان ایاران را
کن برای پدر و مادری ارزش زیادی قائز اسب ،نشان میدهد.

«ببیاید نمی دود خیلی أیخیر انداخب من و دوهرم از اول گفتن بودیم بچاندار
نشویم ر ار سال بچن نیاوردیم اما نشد همنجا صحبب از بچن باود و مان واقعااً
فکر میکردم کار نادرستی انجام داداام و همیشن غمگین باودم فکار مایکاردم
یب ریزی أو زندگی ما کم اسب بالخرا أکمیم گارفتم بچاندار بشاویم .البتان
االن هر دو نفر خیلای خوداحال هساتیم» (پاسا گوی دامارا  26 ،20ساالن،
لیسانس ،دارای آ فرزند)

نتیجن مکالبن با زنان نشاان داد کان ماادری نقاش أرجیحای زناان و فرزناد آوری
ضرورأی اجتما ی و فرهاگی در جامعن ایران اسب .بسیاری از زنان ماادری را أا اا یاب
الساس مادرانن نمیداناد بلکن آن را یاب وضاعیب اجتماا ی أفسایر مایکاااد کان باا
ا تقادات و ارزشهای آنها ارأبا أاگاأاگی دارد از نظار آنهاا ماادری یاب مسا ولیب
اجتما ی اسب کن در سیاسب ،قانون ،فیلم ،داستان و هار داکز فرهاگای دیگار بان آن
أاکید می دود .بن نظر بسیاری از پاس گویان در جامعن زن یعای مادر ،زنی کن نتوانساتن
مادر بشود درک او از برخی درایط و اظ ار نظرش در مورد برخای مساائز ساطحی و از
روی الساس اسب و هاوز با واقعیات زندگی ،روبرو نشدا اسب.

«أا لاال کدام فیلم و یا داستانی را دیدید کن خانواداها بدون فرزناد بادااد اگار
هم بودا یا مشکز دادتاد و یا أاازا ازدواج کاردا بودناد ،أاو کادام فایلم ماادر
جایگاا ویژا ندادتن اسب و کدام برنامنای أا لاال زن را جادای از ماادر باودنش
پذیرفتن و معرفی کردا اسب این أازا أاو رسااننهاا اساب .همانجاا زن ،زماانی
أوانستن خودش را معرفی کاد کن م مأرین نقشاش بان ااوان ماادری را اجارا
کردا اسب» (پاس گوی دمارا  28 ،16سالن لیساانس دارای  1فرزناد  3ساالن،
کارماد).

در مجموع ،الوا بر ایاکن برای بسیاری از درکبکاادگان ،هویب مادری و یاا خاود
پذیری بن اوان زن کامز ،از موضو اأی بود کن اهمیب زیادی دادب ،آنها بن پذیرش و
أییید اجتما ی بن اوان یب نیاز اساسی هر فرد أاکید دادتاد و بن نظر آنها زمانی کان
بتواناد بن ضرورت اجتما ی برای مادر دادن پاساخ دهااد ،ایان نیااز أایمین مایداود.
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أعدادی از پاس گویان در این بارا أوضیح میدادند کن آنها نیاز دارند بان ایاکان أوساط
خانوادا و اجتماع بزرگ أر پذیرفتن و أییید دوند و فرزندآوری و ایفای نقش مادری یکای
از راه ای پذیرش اجتما ی اسب .این نگرش در میان بسایاری از افاراد وجاود داداب و
بسیاری از آن ها بن نگرانی از أغییر روابط میان خود و اطرافیان ،در نتیجن فاصلن بیشتر و
در مقابز بن برجستن بودن و آدکار بودن پذیرش و لمایب از طارف آنهاا بعاد از أولاد
فرزند ،ادارا دادتاد.
نتیجهگیری

موضو ی کن در این مقالن موردبررسی قرار گرفب ،دیادگاا زناان در ماورد سان مااسا
مادری و أیخیر درزمان أولد اولین فرزند بود .در لال لاضر زنان در ایران ،اولاین فرزناد
خود را در فاصلنای بن طور متوسط سان ساال و نایم پاس از ازدواج بان دنیاا مایآورناد
(لسیای راودی و همکاران  .)2013مطالعات در مورد زمان ورود بان ماادری و واماز
مؤثر بر أیخیر در أولید اولین فرزناد لااکی از ایان اساب کان بان دالیلای نظیار ازدواج
زودرس ،مشکالت مالی و ندادتن ماابع مالی و ادامن أحکیالت ،زنان أمایاز بان کااهش
أعداد فرزندان و افزایش فاصلن ازدواج أاا اولاین أولاد دارناد ( باسای داوازی و رازقای
نکرآباد  ،1389رازقی نکرآباد  .)1390از طرف دیگر با أوجن بن اهمیاب فرزناد آوری در
فرهاگ ایرانی در زمیاة أکمیمگیری در مورد زمان أولد اولین فرزند برخی داللابهاای
اجتما ی فرهاگی نیز أیثیر دارند کن ممکن اسب بن اوان بازدارندا مز کاااد .در ایان
مقالن ضمن بررسی دیدگاا زنان در مورد سن مااس مادر در زماان أولاد اولاین فرزناد،
واملی کن با ص می داود زناان أایخیر طاوالنی را نیذیرناد ماورد أحلیاز قارار گرفاب.
یافتن های این مقالن ب شی از نتای یب مطالعن کیفی و مکالبن می باا  30زن ازدواج
کردا در أ ران در زمیاة سن مااس مادر در زمان أولد اولاین فرزناد باود و بار واماز
بازدارندا أیخیر در أولد اولین فرزند أمرکز دادب.
نتای مطالعن نشان داد کن اکثریب پاس گویان سن ایدا آل مادر در زمان أولد اولاین
فرزند را اواسط  20سالگی میدانستاد .از نظر آن هاا لااملگی در سااین زیار  20ساال
زودرس و باالی  25سال نیز دیرهاگام اسب .با این لال در لال لاضر با در نظر گارفتن
درایط اقتکادی اجتما ی جوانان ،أا اواخر دهن  20سالگی نیز قابز قبول اسب ،اما باالی
 30سال اصالً مااس نیسب.
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نتای مطالعن نشان داد کن دالیلی کن زناان أایخیر طاوالنی را نمایپذیرناد ،دو بعاد
اطفی و اجتما ی دارد .در بعد اطفی نیاز زنان بن مادر ددن و ش بن فرزند اسب کن
این دلیز برای أمام زنان درکبکاادا در مطالعن اهمیب دادب .خواستن بچان و أمایاز
درونی زنان برای مادر ددن أا لد زیادی امز انتقال زودأر زنان بن مرللن مادری اسب.
افراد أالش میکااد با ایجاد کمی فاصلن برخی از هزیانها را کاهش دهاد باا ایان لاال
برای رسیدن بن مزایای روانی دادتن فرزند این فاصلن را طوالنی نمیکااد.
این أکمیم همچاین ارأبا زیادی با بستر اجتما ی دارد کن بان پادر و ماادر دادن
اهمیب زیادی می دهد و أا لد زیادی ممکن اسب آنها را برای ایفای ایان نقاش أحاب
فشار قرار دهاد .در ایران هاجار پدر و ماادر مسا ول و ارزش فرزناد بان لحااط فاردی و
اجتما ی أیثیر زیادی در دادتن فرزند دارند .این هاجارها و ارزشها بن هماراا أغییراأای
کن در درایط و مرالز زندگی افراد رخدادا اسب ،أکمیمات افراد برای زمان أولاد اول را
أحب أیثیر قرار میدهد.
یکی از وامز م م أرس بیولوژیکی افراد از بیفرزناد بااقی مانادن اساب بسایاری از
زنان باال رفتن سن و استفادا طاوالنی از وساایز پیشاگیری از باارداری را اماز اصالی
ناباروری میدانستاد بن همین دلیز اکثریب زنان فاصلن بیش از سن سال را مشکزآفارین
میدانستاد .ناباروری بن اوان أرس همنگیر زنان با ص ددا کن آنها فاصالن کمتاری را
ایجاد کااد.
پاس گویان ما ،زمانی کن در مورد أجربن و یا نیات مربو بن پادر و ماادری صاحبب
میکردند ،بن طور مکرر بن سن ادارا میکردند .آنها بن انواع مکانیزمهایی کن ما در ایان
مطالعن کاترل اجتما ی غیرمستقیم نامیدیم ،ادارا دادتن و این سازوکارها را بان ااوان
واملی کن آنها را برای ورود بن مادری در سن جوانأر أحب فشار قرار میدهاد ،ااوان
میکردند .با این لال قویأرین أبیینهایی کن پاس گویان در ماورد ادم أمایاز بارای
فاصلن بیشتر ارائن میدادند ،مربو بن سا ب بیولوژیکی و محدودیب زمان بااروری زناان
اسب .یافتن های این مطالعن نشان داد کن این نگرانی أیثیر بسیار قوی بر أکمیمات فردی
باروری افراد دارد.
اگررن محدودیب سای برای باروری و التمال نابارور دادن ،مرباو بان جابانهاای
بیولوژیکی اساب اماا ماا در ایاجاا از آن بان ااوان یاب ساازوکار از کاتارل اجتماا ی

6/15/2015 2:51:28 AM

Text [A & W 2014-2015] ed. 2.indd 140

دیدگاه تعدادی از زنان در مورد سن مناسب مادر در زمان تولد اولین فرزند در تهران

141

غیرمستقیم نام بردیم و استدالل کردیم کن در این زمیان ،هاجارهای اجتما ی مربو بن
سن مااس مادری نیز قویاً أیثیرگذار هستاد.
أیثیر سا ب بیولوژیکی در کاار سایر دالیز نظیر ،أغذین نامااس  ،انواع فونابهاای
رلمی و وامز محیطی بر قابلیب باروری افراد أیثیر دارد .لیکن بسیاری از افراد بن أیثیر
اجتاان ناپاذیر سان و اساتفادا از وساایز پیشاگیری در ابتادای ازدواج أاکیاد بیشاتری
دادتاد .باابراین مبتای بر این یافتن کن سا ب بیولوژیکی بن خودی خود زماان ورود بان
مرللن مادری را أعریف نمیکاد ،بلکن دستورالعمزها و فشارهای اجتما ی این نگارش و
رفتار مربو بن زمان باروری را أحب أیثیر قرار دادا اسب و هاجارهای اجتما ی مرباو
بن أعریاف زماان ماادری ،بایش از داناش افاراد در ماورد أایثیر بیولاوژیکی سان بارای
برنامنریزی و طرحهای باروری افراد اهمیب دارد.
یکی دیگر از دالیلی کن زنان أیخیر طوالنی را نیذیرند ،نگرانی در ماورد اناگ ناباارور
بودن اسب کن از طرف افراد جامعن بن زنان بدون فرزند زدا میداود .در جامعان ماا نیاز
ماناد بسیاری جوامع (بن سو  )95 :1993زوجین جوان أحب فشار فرهاگی بارای اثباات
أوانایی خود برای بااروری هساتاد .اناگ نابااروری و پیامادهای آن در زنادگی زناان در
مطالعات پیشین ( باسی دوازی و همکااران  )1384 ،2008نشاان دادادادا اساب .در
فرهاگ ایرانی فرزند آوری و أربیب فرزندان از نقشهای اساسی افراد محسون میدود و
کارکرد فرهاگی دارد .اهمیب داداتن فرزناد و لمایاب و أاکیاد جامعان در ایان ماورد
بانانادازاای اسااب کان اگاار زوجای داوطلبانان قکااد کاتارل أعااداد فرزنادان در ج ااب
فاصلنگذاری بین أعداد فرزندان و بن ویژا بین ازدواج و أولد اولین فرزند را دادتن باداد،
فشارهای ا ضاء خانوادا و جامعن موج میدود کن افراد در أکامیم خاود أجدیاد نظار
کااد ( باسی دوازی و همکاران  .)92 :1384با این فرض قوی دربارا طبیعی بودن پادر
و مادری و نقش های مورد انتظار از افراد ،ناباروری بن اوان یب مشکز اجتما ی پدیادار
ددا اسب .در میان بسایاری از زوجاین ،فرزناد آوری بان ااوان یاب مسا ولیب ألقای
می دود و زمانی کن این مس ولیب نقض میدود ،داکزهاای قاوی از پیامادهای مافای
پدیدار میدود .برای افراد م کوصاً زنان ،ناباروری استرسهای روانی و اجتما ی زیاادی
را موج می دود .پرستیژ و پایگاا زنان درون خانوادا ،اغل بنطور مساتقیم مارأبط باا
باروری اسب و بیفرزندی برخی مواقع می أواند ،ماجار بان از دساب دادن پایگااا داود.
ناباروری دلیز کافی برای طال و یا ازدواج مجدد فراهم می آورد .زوجین بدون فرزناد از
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برخی مراسم اجتما ی در خانوادا یا اجتماع محروم میدوند ( باسی دوازی و همکاران
.)2008
یکی دیگر از واملی کن مانع از أیخیر فرزناد آوری بان سااین بااال مایداود ،نقاش
خانوادا اسب .در طول ررخن زندگی خانوادگی ،یب سری مرالز قاباز انتظااری وجاود
دارد کن بیشتر مردم آن را بن طری قابز پیشبیای طی میکااد .مرللن «پدر و مادری»
بن اوان یب مرللن زندگی ،نشاندهادا أثبیاب یاب خاانوادا جدیاد اساب .در برخای
جوامع بعضی از زوجین کن نمی خواهاد بن این مرللن برساد و یا أکمیم دارند در فاصلن
طوالنیأری أولد اول را محق سازند ،ممکن اسب مجبور دوند مرزهای سا تی را بارای
خود ایجاد کااد .این افراد کودش می کااد کان خاود را از دخالاب ساایرین در زنادگی
خکوصی لفظ کااد .این کاش ممکن اسب دلیز انزوای آنها از خانوادا و جامعن باداد
(برنز و کاویاگتون14 :2000،1؛ هانگ .)335 :2007 2باا ایان لاال خاانوادا در جامعان
ایران سیستم بازی اسب کن با سایر سیستمها در ارأبا اسب .بنطاور مثاال باا سیساتم
خانوادا زن ،خانوادا مرد و سایر سیستم های متعامز ،مرأبط اساب .یافتانهاای مطالعان
نشان داد زوجیای کن در خانواداهای پرجمعیب بن دنیا آمدا ،در نزدیکی خانواداهایشان
سکونب دادتن و یا أعامالت زیادی با اقوام و خویشاوندان داداتاد کمتار قاادر بودناد باا
فشارهای اطرافیان برای دادتن فرزند مقابلن کااد .این یافتن متفاوت با نتاای ریاادفوس
و مورگان ( )1983و هانگ ( .)2007بر طب این مطالعات ،زوجیای کن بن دایوا سااتی
ازدواج کردا و در سیستم خانوادا گستردا زندگی میکااد ،فرزند اول خود را با أیخیر بن
دنیا می آورند .نبود صمیمیب میان زوجین ،ارأبا کام آن هاا باا یکادیگر و نباود خانان
مستقز برای زوجین بر أعداد دفعات مقاربب أیثیر گذادتن و زوجاین فاصالن بیشاتری را
أجربن میکااد.
یافتنهای این مطالعن لاکی از این اسب کن کاشها و أکمیمات باروری افراد ننأا اا
مبتای بر ارزیابی آنها از درایط لال و آیادا ،برای افازایش ساودمادی و رفااا خاانوادا
اأ اذ می دوند ،بلکن این رفتارها مای أوانااد هاجااری ،ااطفی و برخواساتن از سااختار
فرهاگی و اجتما ی یب جامعن باداد .اگررن زنان جوان بدون فرزند در این مطالعن پس
از ازدواج از وسایز پیشگیری از بارداری استفادا کردا و بیفرزند بودند ،لایکن بان دلیاز
1. Burns, Covington
2. Hong
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أیثیر و أقویب وامز ن ادی و اجتما ی لاکم بر جامعن و أاکید آنها بار نقاش ماادری،
أمایلی برای بیفرزند ماندن ندادتاد .در مجموع نتای این مطالعن ،اطال ات ارزدامادی
در رابطن با زمان أولد اولین فرزند و رابطن میان أیثیرات اقتکادی اجتما ی و هاجاری باا
آن فراهم کرد و نشان داد کن ایران موردی اسب کن دو نیروی نسبتاً متضاد بر زمان أولد
اولین فرزند اثر میگذارد:
از یبطارف بان دلیاز افازایش م ااطرات و بای اطمیااانی اقتکاادی ،اجتماا ی و
خانوادگی کن بسیاری از زوجین جوان با آن مواجن هستاد ،افراد أالش مایکاااد ساطح
أحکیالت خود را افزایش دهاد ،بن لحاط ماالی مساتقز داوند ،در ماورد ازدواج کمتار
ریسب کااد و موقعیب خود را در بازار کار أثبیب کااد .أغییر زمان أولاد اولاین فرزناد
برای سازگاری با دیگر لوزاهای زندگی و رسیدن بن مادری ایداآل اهمیب یافتان اساب.
از طرف دیگر زنان کمتر أرجیحی برای بیفرزند ماندن و لتی أیخیر طوالنی دارناد و در
لقیقب مادری بن اوان یب هویب زنانن و نقاش طبیعای مرکزیاب دارد االوا بار آن،
باورهای فرهاگی افراد در مورد ارزش خانوادا و پدر و مادر ددن و هاجارهای مربو بان
سن ازدواج و سن ورود بن مرللن مادری نیز قدرت نفوذ زیادی دارند.
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