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  مقاله پژوهشی

  یفیک يل محتوایتحل: مادر شدنو  يتجارب مادران نوجوان از باردار
  

  ٢فر ينادرن ي، مه*١زاده نينا حسيم
  

 29/08/1393رش یخ پذیتار 25/06/1393افت یخ دریتار
  

  دهیچک
. مطالعه حاضـر  شود يمظرگرفته در ن ياجتماع -يبهداشت ک مشکلي عنوان به بوده وده يچيک موضوع پي يدوران نوجوان يدر ط يباردار و هدف: نهیزم شیپ

  ز انجام شد.يدر شهر تبر مادر شدنو  ين تجارب مادران نوجوان از باردارييتب کشف و باهدف
بـه مراکـز    کننـده  مراجعهن زنان ياز ب کنندگان شرکتانتخاب  يهدفمند برا يريگ نمونه، از روش يدارشناسياز نوع پد يفين مطالعه کيدر ا کار: روشمواد و 
مـادر   ١١افته با يمه ساختارين يها مصاحبهق ياز طر ها دادهافت. يدن به اشباع اطالعات ادامه يتا زمان رس ها داده يآور جمعز استفاده شد و يشهر تبر يبهداشت

  قرار گرفت. ليوتحل هيتجزل محتوا مورد يد و با روش تحليگرد يآور جمعسال  ١٩-١٥نوجوان 
و  ي، احساس توانمنـد ياعتقادات مذهب ،ياز به آموزش، مشکالت جسماني، نيخانوادگ يها تيحمااز به يشامل ن يطبقه اصل ٦ل يند تحليان فرآيدر پا :ها افتهی

بـه   يابيو دسـت  جانبه همهت ياز به حمايمطالعه هم شامل ن ياصل يها هيما درونآمد.  به دستمان زودهنگام يو زا يل بارداريبه دل يبالغ شدن و احساسات منف
  شدند. ييناساش نفس عزت

دشوار است. با  يگران کشمکشيت ديبه حما ها آنه ينوجوانان و تک يتجربگ يبل يبه دل ينوجوان يها سال يک مادر در طيبه  شدن ليتبد :يریگ جهینتبحث و 
بـه   يابيباعث دست يمادر يها تيمسئولح يحانجام ص گريد يدارند. از طرف جانبه همه يها تيحماافت ياز به درين مطالعه مادران نوجوان نيا يها افتهيتوجه به 

توجه بـه   خصوصاً ريپذ بيآسن گروه يبه ا يم درمانيت ياعضا ژهيون توجهات يخانواده و همچن ير اعضايت همسر و سايحما .شود يمن مادران يدر ا نفس عزت
  د.ينما ياري ين مرحله از زندگيرا در گذراندن ا ها آنان داشته باشد و مادران نوجو يو روان يت جسمانيوضع يبر رو يمثبت ريتأث تواند يم ها آن يآموزش يازهاين

  يفيق کينوجوانان، مادر شدن، سالمت زنان، تحق يباردار :ها دواژهیکل
  

  890-898 ، ص1393 يد ،63 یدرپ یپ، دهمه، دوره دوازدهم، شماره یاروم ییو ماما يمجله دانشکده پرستار

  ٠٤١٣٤٧٧٠٦٤٩ز، تلفن تماس: يتبر ي، دانشگاه علوم پزشکييماما و يدانشکده پرستار آدرس مکاتبه:
Email: m.hosseinzadeh63@gmail.com 

 

                                                
  و مامايي، عضو کميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشکي تبريز، ايران (نويسنده مسئول) دانشجوي دکتراي پرستاري، دانشکده پرستاري ١
  مربي گروه کودکان، دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي زابل، ايران ٢

  مقدمه
 )۱(بوده ده يچيک موضوع پي يدوران نوجوان يدر ط يباردار

 شود يدر نظر گرفته م ياجتماع - يبهداشتک مشکل يعنوان  به و
سـال   ۱۰-۱۹ن ين سـن يکـه در بـ   يبـاردار ، فيبر طبق تعر .)۲(

 يهـا  يبـاردار شـتر  يب. شود يمگفته  ينوجوان يباردار تدفياتّفاق ب
در  يبـاردار . )۳( افتد يماتفاق سال  ۱۵-۱۹ن ين سنينوجوانان ب

ن يـ ااکثر  ش است ويدر همه کشورها در حال افزا يدوران نوجوان
ن زده يتخمـ . )۴(باشـند   يل مينوجوانان در مدرسه مشغول تحص

و  شـوند  يبـاردار مـ   يسـالگ  ۲۰نوجوانان تا سن  سوم کي شود يم
 ين جوامع صـنعت يزان در بين ميباالتر متحده االتيزان آن در ايم
 يهمـراه بـا مشـکالت    توانـد  يم ينوجوان يدر ط يباردارباشد.  يم

قرار  يموردبررس ياجتماع -يو روان يپزشک يها دگاهيباشد و از د
ش ي، افزايآنم ،از متون ياريدر بس يدگاه پزشکيگرفته است. از د

 يهـا  ونين نوزاد، مالفورماسـ يي، وزن پاياکالمپسه ، پرنيجن سقط
خطر  .)۵(اند  ن را ذکر کردهيمان سزاريزا مان سخت وي، زاينوزاد
سال دو برابر گـروه   ۱۵-۱۹در نوجوانان  يدر اثر حاملگ ريوم مرگ

شـتر  يب بـار  ۵ز يـ سـال ن  ۱۰-۱۴سـال اسـت و در    ۲۰ يسن باال
ـ يـ  يجـوان در نو يبـاردار  دهيـ پد .)۳( باشـد  يم ثابـت از   يک نگران
 يرا عـوارض حـاملگ  يزباشد،  يبهداشت و درمان مرکنان دگاه کايد

ممکـن اسـت بـه     يعـوارض پزشـک   ابد.ي يش مين دوران افزايدر ا
که سن کمتر از  يمواردمخصوصاً در  ،نوجوان يناکاف خاطر تکامل

ــران در مراحــل اول  ۱۶ ــد باشــد. در دخت ، يه نوجــوانيــســال دارن
دا يـ طور کامل تکامـل پ  لگن و عضالت رحم هنوز به يها استخوان

گـردد.   يمـان طـوالن  يممکن است منجر بـه زا  جهيدرنت ،اند نکرده
 .)۴(باشد  يگر ميز از عوارض دين يو آنم يفشارخون حاملگ
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 تجارب مادران نوجوان از بارداري و مادر شدن: تحليل محتواي کيفي
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شـتر در معـرض وزن   يرخواران مادران نوجوان، بيشن يهمچن
ش مراکـز  ين افـزا يبنـابرا )؛ ۶( باشند يم ريوم ش مرگين و افزاييپا

 و وانـان نوج يبـرا  دمثليبهداشت و سالمت تول خدمات دهنده ارائه
مراقبـت از   جهـت  يدرمـان  کارکنـان  يالزم برا يها مهارتآموزش 

  .)۷( باشد يم يضرور يدوران باردار ينوجوانان در ط
 لهيوسـ  بـه  يدوره نوجـوان ، ياجتمـاع  -يدر خصوص بعد روانـ 

در شود.  يت مشخص مين هوييو تع ياجتماع يند تکامل روانيفرآ
ل ورود نوجوان بـه  يهتس ي، براين دوران رفتار دوران کودکيا يط

ن دوران که نوجـوان  يا يدر ط). ۸کند ( ير مييتغ يسال دوره بزرگ
والـد شـدن    دهيـ چنانچـه پد  باشد، يت خود ميل هويدر حال تشک

 .ت شـود يـ دا کردن هويپ درجاد تضاد يباعث ا تواند يفتد مياتّفاق ب
ت يـ تثب ياز بـرا يـ ک نيهنوز را يز شود، يم يدوگانگ ان دچارونوج

ـ ا. )۹( پدر بودن وجود دارد ک مرد/يا يمادر  زن/ عنوان خود به ن ي
مراقبت  ينوجوان برا يعاطف يها ييت توانايباعث محدود يدوگانگ

 سـال در  سـه بـا مـادران بـزرگ    يدر مقا .)۱۰(گردد  ياز کودکش م
تعامـل  اغلـب  و  شـود  يمـ  دهيد يشتريب يافسردگ ،مادران نوجوان

مسـتقل بــودن و  . )۱۱بـا کـودک خـود دارنـد (     يکمتـر  يگفتـار 
در  ياجتمـاع – يروان ياساس يها يژگيگر از ويد يکي يخودمختار

و  ي، شـناخت يابعـاد عـاطف   رنـده يدربرگباشد که  يم يدوره نوجوان
بـا   ،ياحساس عـدم وابسـتگ   نوجوانان حامله يباشد. برا يم يرفتار

. مادران )۱۲( باشد يبه مادر دارند در تضاد م که ياحساس وابستگ
ـ مـادر شـدن را    يعنـ يد خـود  يد نقش جدينوجوان با  .رنـد ياد بگي

 يدر بعضـ  کننـد،  يتـالش مـ   يعدم وابسـتگ  يها برا آن که يدرحال
 ين خـود وابسـته بماننـد. در بعضـ    يممکن است به والد ها تيموقع

خود کودک مراقبت از  يت کامل برايجوامع مادران نوجوان مسئول
کنند  يه مير خود تکگر به ماديدر موارد د که يدرحال رنديپذ يرا م

 يازنظر وابسـتگ  ياحساس دوگانگاز نوجوانان  يتجارب بعض .)۱۱(
ها بـه خـاطر از دسـت دادن     و آندهد  يرا نشان م يو عدم وابستگ

ـ اهسـتند.  مان يپشـ  شان يآزاد  ين احسـاس در نوجوانـان در طـ   ي
  .)۹(مهم است.  ابد،ير شکل مييتغشان که تجارب يدوران

را  ينسبت به حـاملگ  يمثبت و منف يها پاسخ يفيمطالعات ک
نفـس و تصـور    اعتمادبه کاهش از نوجوانان يبعض کنند. يمگزارش 

گـر در  يد يهـا  دگاهيـ د يداشتند ولـ  يباردار ياز خود در ط يمنف
ک يـ صورت  را به يها باردار و آن هم وجود داشتهجهت بالغ شدن 

فراهم  و يسال واقعه مثبت که باعث انتقال نوجوانان به دوران بزرگ
 قيـ تحق در .)۱۲( دنـد يد يمـ  شـود،  يرشد مـ  يبرا يکردن فرصت

از نوجوانان از مادر شدن خود خوشحال  ياري) بس۲۰۱۰( ٣اجوالت
از نوجوانـان اصـرار    يبعضـ  ي. حتـ کردنـد  يبوده و احساس غرور م

نکـه  يو از ا در نظر گرفته شوندساالن  ها مانند بزرگ داشتند که آن

                                                
3Aujoulat 

ک يـ عنـوان   از داشتند بهينکردند و  يم عاامتن ده شوندينامنوجوان 
گـر از مطالعـات فقـدان    يد ي. برخـ )۱۳( شـوند ق يسال تصد بزرگ

ان يـ را در مـادران نوجـوان ب  کـودک   مراقبـت از دانش الزم جهت 
 يهـا  سـتم يسمداخلـه  تطـابق بـا والـد شـدن،      يبراکنند. فلذا  يم

  .)۱۰( رسد يمبه نظر  يضرور يتيحما
 ين سـالمت يتـأم در  يقـش مهمـ  پرستاران بهداشت جامعـه ن 

نوجوان  مادران ازجملهر يپذ بيآس يها گروه خصوصاًجامعه  ياعضا
سالمت مـادران و   يآنان ارتقا يف اصلياز وظا يکي درواقعدارند و 
از تجارب مادران  يکه آگاه رسد يم). به نظر ۱۴باشد ( يمکودکان 

د يـ در تول يتوانـد نقـش مهمـ    يمـ  مادر شدنو  ينوجوان از باردار
ـ ر برنامهنه داشته و به انجام ين زميدانش در ا مناسـب جهـت    يزي
سـالمت آنـان    يت ارتقـا يـ درنهار و يپـذ  بيآسـ ن گروه يکمک به ا

" و يسـت يپـژوهش مـا در ارتبـاط بـا "چ     سـؤال که  يانجامد. زمانيب
، درواقعاست.  يفيباشد، روش مناسب روش ک ي" موضوعي"چگونگ

در اشـکال احساسـات،    هـا  دهدااز  يکشف معان يبرا يفيکرد کيرو
ـ باشـد، لـذا در ا   يمـ ها و اقدامات مناسب  يآگاهد، يرفتارها، عقا ن ي

روشن شدن تجارب مادران  منظور به يشناس دهيپدپژوهش از روش 
  ).۱۵نوجوان استفاده شده است (

نکه در ارتبـاط  يو با در نظر گرفتن ا ذکرشدهبا توجه به موارد 
کـرد  يکشور مطالعات محدود با رو ، در داخلموردمطالعهبا موضوع 

افت ين خصوص يدر ا يفيکرد کيبا رو يا مطالعهانجام شده و  يکم
دن بـه  يکشـف تجـارب و رسـ    منظور به يد، لذا انجام پژوهشينگرد

ن يبنـابرا ؛ رسـد  يمـ به نظـر   ين خصوص ضروريق در اينش عميب
ن تجـارب مـادران نوجـوان از    يـي کشـف و تب  باهدفحاضر  مطالعه
  و مادر شدن انجام گرفته است. يباردار
  

  ها روشمواد و 
باشد  يم يدارشناسيپداز نوع  يفيک مطالعهک يحاضر  مطالعه

به مراکـز   کننده مراجعهسال  ۱۹-۱۵نفر از مادران  ۱۱ يکه بر رو
ماه انجام گرفته است.  ۶مدت  يز در طيشهر تبر يدرمان يبهداشت

 يفـ يک يحتـوا ل ميـ تحل فـن توسط  ها مصاحبهحاصل از  يها داده
شـامل   يفـ يک يل محتـوا يـ ل قرار گرفتنـد. تحل يوتحل هيتجزمورد 

حاصل از  يل متون نوشتاريتحل يکه برا است ييها روشمجموعه 
 يريـ گ نمونهن پژوهش از روش يدر ا). ۱۶( رود يممصاحبه به کار 

د. يدر پژوهش استفاده گرد کنندگان شرکتانتخاب  يبرا ٤هدفمند
ر را دارا بودنـد:  يـ مشخصـات ز  بودند که يمادران کنندگان مشارکت

ل به مشـارکت در  يسال، تما ۱۵-۱۹ يقرار داشتن در محدوده سن
و قادر  زيسطح شهر تبر يدرمان يپژوهش، مراجعه به مراکز بهداشت

تعداد نمونـه   .ات خوديار گذاشتن اطالعات و تجربيبودن به در اخت

                                                
4Purposeful sampling 
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 فر زاده، مهين نادري نمينا حسي
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. در انتخاب مشخص شد يدن به اشباع اطالعاتيار رسيبر اساس مع
و طبقـه   يو قـوم  يفرهنگـ  تالش شـد کـه تنـوع    کنندگان شرکت
 يبـرا  ين مطالعـه، روش اصـل  يـ در نظر گرفته شود. در ا ياجتماع

بـه دسـت آوردن    منظـور  بـه اطالعات مصاحبه بود، امـا   يآور جمع
 يهـا  ادداشـت يتر، عالوه بـر مصـاحبه از مشـاهده و     يغناطالعات 

در  يع و کلـ يوسـ  سؤالک يبه با د. مصاحيز استفاده گرديعرصه ن
و سـپس   شـده  شـروع  کننـدگان  شرکتروزانه  يمورد تجارب زندگ

بـه   يابيو دسـت  کننـدگان  شـرکت ق يتشـو  يبـرا  ياکتشاف سؤاالت
 نظر صاحبد يده شد. با توجه به نظرات اساتيتر پرس قيعماطالعات 

ـ ر برنامـه ن سـؤاالت و  ياقـدام بـه تـدو    يفـ يک يهـا  در مطالعه  يزي
 دورهل " يـ از قب يسـؤاالت د. يـ افته گرديسـاختار مه ين يها مصاحبه

شما چگونه گذشت؟" و " پس از تولد نوزاد و مـادر شـدن    يحاملگ
ق در نظـر  يـ تحق ياصـل  سـؤاالت  عنـوان  به د؟"يداشت يچه احساس

پژوهش مراجعـه شـده و بـا     يبه مراکز اجرا ازآن پسگرفته شدند. 
ــار ــؤول  يهمکـ ــان و مسـ ــب اعتمـــ يکارکنـ ــز و کسـ اد ن مراکـ

 هـا  مصـاحبه  يبه انتخاب و جلب موافقت آنان بـرا  کنندگان شرکت
ش، يخـو  ياز معرفـ د. در جلسه مصاحبه پژوهشگر پس ياقدام گرد

و  هـا  مصـاحبه بـر ضـبط    يت آگاهانه مبنـ يان اهداف و اخذ رضايب
نـام مانـدن اطالعـات، اقـدام بـه انجـام        يبحفظ محرمانه ماندن و 

 هـا  مصاحبهکرد.  کنندگان شرکتافته با يمه ساختارين يها مصاحبه
کـه اغلـب مرکـز     کننـده  شرکتتوسط  شده دادهح يط ترجيدر مح
بـا   هـا  مصاحبه(اتاق آموزش) بود، صورت گرفت.  يدرمان يبهداشت

الزم به ذکـر اسـت    .ديضبط گرد يتاليجيد صوت ضبطاستفاده از 
 يدانشـگاه علـوم پزشـک    يانجام پژوهش از معاونـت پژوهشـ   اجازه

  د.يتهران اخذ گرد يد بهشتيشه
ر يـ قـه متغ يدق ۴۵تا قه يدق ۳۰ ازجلسات مصاحبه  زمان مدت

از ن زمـان ممکـن پـس    يتر کوتاهبود. پس از انجام هر مصاحبه در 
 .ق گوش داده شديدق طور بهچند بار  شده ضبط، اطالعات مصاحبه
اطالعات  .ديکاغذ منتقل گرد يکلمه به کلمه رو ها مصاحبهسپس 
، صـوت  ضـبط اغذ در ضمن گوش دادن به نـوار  ک يرو شده منتقل

جهـت انجـام گرفـت تـا دقـت       نيبـد ن عمـل  ي). ا۱۵( ديمرور گرد
ز تسـلط  يابد و پژوهشگر نيش يکاغذ افزا يرو شده منتقلاطالعات 

ن مرحلـه بـه بعـد،    يـ دا کنـد. از ا ياطالعات مذکور پ يرو يشتريب
 ن پـژوهش يـ کاغذ منبع اطالعات خـام ا  يرو شده منتقلاطالعات 
 يل محتـوا يـ تحل از روش اطالعات ليتحل يبرا .ل بوديجهت تحل

 يريکــارگ بـه ن روش پژوهشــگر از يـ . در اشــد اسـتفاده  يقـرارداد 
دهـد تـا    يمـ ورزد و اجـازه   يمـ شده اجتناب  نييتعطبقات از قبل 

). مـتن  ۱۵( نـد يايب بـه دسـت   هـا  دادهطبقات و نامشـان از درون  
ق توسـط پژوهشـگر   يـ دق ين بـار بـازخوان  يبعد از چنـد  ها مصاحبه

ه، مـورد  يـ اول يها طبقهد يتول يباز برا يستم کدگذاريس صورت به
بـه   هـا  مصـاحبه ن منظور ابتدا متن يل قرار گرفتند. بديوتحل هيتجز

و بـه   شده خالصهبعد  مرحلهم شدند که در يتقس ييمعنا يواحدها
و  هـا  تفـاوت مختلف بـر اسـاس    يل شدند. سپس کدهايکدها تبد

 يبنـد  دسـته  ييهـا  طبقـه سه شده و بـه  ين با هم مقاشايها شباهت
 يهـا  مالکبر اساس  يفيک يها افتهين پژوهش صحت يشدند. در ا

 يموردبررسـ ت انتقـال  يـ ت اعتماد و قابلي، قابليريپذ ديتائاعتبار، 
اعتبار، اطالعات هر مصاحبه پس از انجام  يقرار گرفت. جهت بررس

 ينير پژوهش جهت بازبد کنندگان شرکتار يل در اختيوتحل هيتجز
اصـالحات الزم انجـام    هـا  آند قرار گرفت و بر اساس نظرات يو تائ

 شــده ثبــتنکــه تجــارب يت اعتمــاد عبــارت اســت از ايــشــد. قابل
در پـژوهش   کننـده  شـرکت مـادران   سـته يزتجارب  کننده منعکس
مطالعه شامل  يها افتهيروند پژوهش  ادامه ين منظور برايباشد. بد

 يناظر خـارج  ۲مطالعه توسط  ياصل يها مضمون و ها مضمون ريز
 يريپـذ  ديـ تائ ي، مشورت و اصـالح قـرار گرفـت. بـرا    يموردبررس

د ينمود تا حد امکان با کنار گذاشتن عقا ياطالعات، پژوهشگر سع
ــوع يدرزمخــود  ــه موض ــتائ مــوردپژوهشن ــذ دي ــات  يريپ اطالع

کـه در  ن اسـت  يانگر ايت انتقال بيد. قابليرا حفظ نما آمده دست به
ز معنـا و  يگران نيد ين پژوهش برايا يها افتهي مشابه يها تيموقع

ن مطالعـه  يج ايت انتقال نتايقابل ).۱۸باشد (داشته  يمفهوم مشابه
  قرار گرفته است. يموردبررسدر قسمت بحث 

  
  ها افتهی

نوجــوان بــاردار مصــاحبه شــد. همــه  ۱۱ن مطالعــه بــا يــادر 
هت کنترل رشد کودک خود ز بوده و جيساکن تبر کنندگان شرکت

ن يانگيـ نمودند. م يمز مراجعه يشهر تبر يدرمان يبه مراکز بهداشت
 يدارا ها آنبود. سه نفر از  سال ۸/۱۸± ۷/۱ کنندگان شرکت يسن

رسـتان تـرک   يدب يهـا  ساله در طول يپلم بوده و بقيالت ديتحص
  ل کرده بودند.يتحص

 يها تيحماه از بيشامل ن ياصل طبقه ۶، ها دادهل يپس از تحل
، اعتقادات، احساسات ياز به آموزش، مشکالت جسماني، نيخانوادگ

و  يو احسـاس توانمنـد   زودهنگاممان يو زا يل بارداريبه دل يمنف
 کننـده  شـرکت مادران  يها قول نقلاز  يدار شد. بعضيبالغ شدن پد

  شود: يمان ير بيدر ز يل کدگذاريتسه يبرا
سـتم  يگـه بچـه ن  يم گفتم دا اومد با خوديدخترم به دن ي"وقت

ـ که مادر شده هم خودشو هم بچه شو با يکس د بتونـه نگـه داره.   ي
 ام بچـه د از يـ اد گرفتم چطـور با ي کم کماول سخت بود اما  يروزها

  .کنم "مواظبت 
ـ يه کردم. مامانم خيگر يلينگران بودم خ يلياول خ ي"روزا  يل

حاال مـال تـو   اد يا بيد دنيگفت بچه باالخره که با يمکرد  يمآرومم 
کـنم نگـران    يمـ گفت منم بهت کمک  يمه کم زودتر شده. بهتر. ي

  کرد". يمهم کمک  واقعاًنباش 
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از:  انـد  عبـارت ن نقـل قـول اسـتخراج شـدند     يکه از ا ييکدها
احساس بالغ شدن، آمـوختن نحـوه مراقبـت از کـودک، احسـاس      

مـادر،   يدر مراقبت از کـودک، دلـدار   ييدر مورد عدم توانا ينگران
  مادر در مراقبت از کودک". يهمکار
  :يخانوادگ يها تيحمااز به ين

مطالعـه،   کننـدگان  شـرکت  آمـده  دسـت  بـه ج يبا توجه بـه نتـا  
و پس از تولـد کـودک    يرا در دوران باردار يخانوادگ يها تيحما

ک يـ  يبـرا  يو مـادر  ينقش همسـر  يفايا د قرار دادند.يمورد تاک
قـرار   يروانـ  يهـا  بيآسـ  دختر نوجوان او را در معـرض فشـارها و  

ان يـ ت خـانواده و اطراف يـ حما يطين شـرا ي). در چنـ ۱۹دهـد (  يم
ن يـ ساله در ا ۱۸از مادران  يکيار کمک کننده باشد. يتواند بس يم

  ان نمود:ين بيرابطه چن
خونـه رو   يد. کـارا يرسـ  يمـ بهـم   يلـ يخ ي"شوهرم تو حاملگ

 گفـت حالـت بهـم    يمکنم  يذاشت من آشپزيکرد... نم يمخودش 
مامـانم   ...آگهکرد يمومد و کارامو يوقتا م يليمامانم هم خ...خورهيم

  تونستم بچه مو بزرگ کنم..."يام نبود نم يحام
  ن گفت:ين رابطه چنيگر از مادران در ايد يکي

همـه   اوالًدونستم... مامانم بود که ينم يچيه ي"من از بچه دار
  "...وم ببرمتونستم بچه رو حمينم يداد. من حت يمکارا رو انجام 

  از به آموزش:ين
و مراقبـت از   يريشـگ يپ يهـا  روش نـه يدرزماز به آمـوزش  ين

د نمودند. يبود که مادران نوجوان به آن تاک ياز موارد يکيکودک 
سـطح   غالبـاً کننـد   يمـ کـه زودتـر ازدواج    يدخترانـ  يکلـ  طـور  به

ل يتحصـ  ادامهاز  غالباًدارند و بعد از ازدواج هم  يالت کمتريتحص
 ين گـروه از مـادران آمـوزش امـر    ي). لذا در مورد ا۷( مانند يمباز 

ـ از مـادران در ا  ييهـا  قـول ر بـه نقـل   يـ باشـد. در ز  يم يضرور ن ي
  شود: يمخصوص اشاره 

از  يريشـگ يپ يهـا  روشام ناخواسته بود. آخه از  يحاملگ"من 
بـود   يعـ يمون طبيريشگيدونستم...روش پينم ياديز زيچ يباردار

  شد..." ينجوريا م وياونم دقت نکرد
کار کـنم  يد چيدونستم بايخورد. نم ينمر ياول بچه ش ي" روزا

ـ کنارمو بخوره. مـادر شـوهرم هـم بـا     يتا ش هـاش منـو ناراحـت     هي
بچـه رو آوردم   يرخشک نوشـت امـا وقتـ   يدکتر براش ش ...کرد يم

نجـا  يهم ميسـت... خـانم مـ   يرخشک الزم نيبهداشت بهم گفتن ش
آخـرش  ...ر بدميد شيبا يدم داد چطورايبچه رو تو بغلم گذاشت و 

  "...خوب شده يليخ ام بچهاد گرفتم االن وزن ي
  ن گفت:ين مورد چنيساله در ا ۱۷ يمادر

دم نتـونم خـوب   يترسـ  يمـ شه تو دلم داشـتم.  يهم يه نگراني"
ـ ز زيـ بزرگش کنم. آخه من و شوهرم چ ت بچـه  يـ راجـب ترب  يادي

شد دنبـال   يضاع عادمان که اويدو ماه بعد زا يکي ...ميدونست ينم

کـه بگـه    يزيـ ا هـر چ يـ کتاب  ...ن مورديگشتم تو ا يم ييها کتاب
  ت کنم"يد تربيبا يچطور امو بچه

  :يجسمان عوارض
ر يپـذ  بيآسـ ار ينوجوانان و کودکان در اثر ازدواج زودرس بسـ 

وجـود   يارتبـاط قـو   ين سن مادر و مرگ او در بارداريشوند. ب يم
شتر در معرض احتمال مرگ يبرابر ب ۲ساله  ۱۹-۱۵دارد. نوجوانان 

دارنـد   سـاله قـرار   ۲۴-۲۰ يسه با گروه سنيدر مقا يدر اثر حاملگ
از طبقـات   يکـ ي عنوان به ين مطالعه هم عوارض جسمي). در ا۱۹(

  ان نمود:ين مورد بيساله در ا ۱۹ يد. مادريگرد ييشناسا ياصل
 يت پر خطـره. زود زود بـرام سـونوگراف   يگفت باردار يم"دکتر 

مـان  يهم داشتم. بعد زا يزياد بود. خونريز يليارم خينوشت... و يم
بلنـد   ياز جـام هـم بـه سـخت     يکم خـون شـده بـودم حتـ     يليخ
  شدم... " يم

  ان نمود:يب کنندگان شرکتگر از يد يکي
ر سـرم  يماه اولو که همش ز ۳ت شدم. ياذ يليخ ي" تو حاملگ

ار داشـتم. بـه   يـ و يمـاهگ  ۵تونستم غذا بخورم. تا  ينم اصالً بودم.
  اد بشه، کمتر شده بود."ينکه وزنم زيا يجا

  :ياعتقادات مذهب
ـ اعتقاد به قدرت برتر و داشتن نگـرش مثبـت در ا   نـه  ين زمي

). در ۲۰د (يـ با مشـکالت کمـک نما   ييارويتواند انسان را در رو يم
 يياز طبقات شناسا يکي عنوان بههم  ين مطالعه اعتقادات مذهبيا

  ان نمود:يساله ب ۱۸ مادراناز  يکين خصوص يشد. در ا
خواسـتم. مـادرم    يمط سخت فقط از خدا کمک ي" تو اون شرا

خدا کمـک کـرد    واقعاًنذر کرده بود.  يمن و بچه کل يسالمت يبرا
  م..."يکه هر دومون االن سالم هست

  گفت: کنندگان شرکتگر از يد يکي
 طيکنـه. تـو شـرا   يشه کنارمه و کمکم مي"اعتقاد دارم خدا هم

مـان رفـتم   يزا يکـه بـرا   يشـم. روز يتـر م  کيـ نزدسخت به خـدا  
  ..."خوندم يم يالکرس تيآمارستان فقط تو دلم يب

  و بالغ شدن: ياحساس توانمند
از  يکي عنوان بهن مطالعه يو بالغ شدن در ا ياحساس توانمند

 از نوجوانـان  ين مطالعـه تعـداد  يـ شد. در ا ييشناسا يطبقات اصل
ک واقعه مثبت که باعث انتقال نوجوانان بـه  يصورت  را، به يباردار

 شـود،  يرشـد مـ   يبـرا  يو فراهم کـردن فرصـت   يسال دوران بزرگ
  ن باره گفت:يدر ا کنندگان شرکتاز  يکيدند. يد يم

 ...ي. پختـه تـر شـد   يکنـ  ينم يگه بچگيگه دي"شوهرم بهم م
گـه رفتـارات کمتـر    ياما حاال م؛ يا بچه يليگفت خ يمشه بهم يهم

شـتر  يشـه ب ياد ميـ تش زيمسئول ي... خوب آدم وقتاسته بچهمثل 
خونه  ينم هم به کارايب يم يد حواسش جمع باشه... خودمم وقتيبا
  شم"يخوشحال م واقعاًرسم هم به بچه  يم
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ال و آشـناها  يکنم همه فـام  يم يخوب نگهدار ام بچهاز  ي"وقت
نکه خودش بچه است اما خـوب  ين با ايگن ايکنن م يمف يازم تعر

گه يکنم د يمن حرفا احساس يدن ايمنم با شن ...دارهيرو نگه مبچه 
  بزرگ شدم... ."

 زودهنگاممان يو زا يل بارداريدل ياحساسات منف
ک در يولوژيب ازنظر ينسب يبرتر ينکه دختران با نوعيباوجودا

ـ نـد و ا يآ يما يسه با پسران به دنيمقا ن مسـئله آنـان را در برابـر    ي
ل يبهـدل  يعـ ياز طبيـ ن امتيـ کند، ا يموم ه مقايو سوءتغذ ها عفونت
 يهـا  يباردارو  يالت کافيمتفاوت، فقدان تحص يا هيتغذ يرفتارها

ــ ــدد از ب ــن يزودرس و متع ــاردار۱۹( رود يم ــرا ي). ب  يزودرس ب
افته، بـه شـدت   يتکامل ن يو جنس يجسم ازنظرکه هنوز  ينوجوان

به همراه داشـته باشـد، لـذا     يد کننده سالمتيتواند عوامل تهد يم
، يروانـ  يومسـائل جـد   ي، تکـامل يزنان جوان بـا خطـرات جسـم   

  ).۱۳( شود يمرو به رو  ياجتماع

 ن مورد گفت:يدر ا کنندگان شرکتاز  يکي
زود حاملـه   يلـ يکار کنم آخه خيد چيدونستم باينم واقعاً"من 

سـال نـامزد    ۳-۲حامله شدم. قرار بـود   يشده بودم...من تو نامزد
 ياما حامله شدنم همه چـ ؛ مونيم سر خونه و زندگيم بعد بريبمون

  خت..."يرو بهم ر
  ن باره گفت:يگر از مادران در ايد يکي

 ييتونم بـه کـارا  يره. نميگيوقتمو م يلي" االن که بچه اومده خ
مـن آزادن   ينم هم سن و سـاال يب يم يکه دوست دارم برسم. وقت

 يمجبورم فقط خونـه دار من  يدوست دارن انجام بدن ول يهرکار
  "...خورم يمکنم غصه  يو بچه دار

، آمـده  دست بهطبقات  يو جمع بند ذکرشدهبا توجه به موارد 
ـ ما درونتـوان   يم ت يـ از بـه حما يـ ن مطالعـه را ن يـ ا ياصـل  يهـا  هي

 نحـوه از  يا نمونـه ان نمـود.  يـ ب نفس عزتبه  يابيو دست جانبه همه
  ه است.آورده شد ۲و  ۱در جدول  ها دادهل يتحل

  
 کنندگان شرکتاستخراج شده از مصاحبه با  يو کدها ييمعنا يواحدها): 1جدول (

 يمعنو يواحدها  کدها

  د همسر بر سالمت زن بارداريخانه توسط شوهر/ تاک يانجام کارها  و توجه همسر يهمکار

  مانين زايح يت الکرسيخود و کودک/ خواندن آ يسالمت يدعا و نذر برا  توسل و مددخواستن از خداوند

  در جلسه مشاوره ازدواج يريشگيپ يها روشاد نگرفتن ي/ياز باردار يريشگيپ يها روشبا  ييناآشنا  يريشگيپ يها روشفقدان دانش در مورد 

 مراقبت از کودک ييل توانايبه دل يکودک/شکرگذار يها تيمسئولت از انجام ياحساس رضا  ياحساس توانمند

  يمکرر در باردار يبستر/ يدر باردار يزيخونر /ديار شديو  دشوار يباردار

 در مورد نحوه مراقبت از کودک يمان/ نگرانيترس از زا  ياضطراب و نگران
 

  و مادر شدن ينشانگر تجارب مادران نوجوان از باردار يها هيما درونطبقات و  ):2جدول (

  کدها  ها طبقه  ها هيمادرون 

  جانبه همهاز ين

 تيبه حما

  يخانوادگ يها تيحمااز به ين
زن/ مشارکت مادر در مراقبت از کودک /  يتوجه و محبت همسر/ مراقبت همسر از سالمت

 خانه توسط مادر يانجام کارها

  از به آموزشين
کودک/  يمراقبت يازهاي/ نداشتن دانش در مورد نيريشگيپ يها روشفقدان دانش در مورد 

  يباردار خود در دوران يه ايتغذ يازهايآگاه نبودن از ن

  يدر دوره باردار يطوالن يپرخطر/ بستر يمان دشوار/ بارداريزا  يمشکالت جسم

  يحاملگ يل به جايل به ادامه تحصي/ تماي/ اعتقاد به زود بودن حاملگياضطراب و نگران ياحساسات منف

 نفس عزتبه  يابيدست
 انين اطرافياز تحس يکودک/ خرسندت از مراقبت از ي/ رضاياحساس توانمند  و بالغ شدن ياحساس توانمند

 د به لطف خداونديتوسل و مددخواستن از خداوند/ ام  يمسائل اعتقاد

  
 يریگ جهینتبحث و 
و  ينـه فرهنگـ  يزمر ينوجوان ممکن اسـت تحـت تـأث    يباردار

 يجوامـع بـاردار   ين در بعضيجوامع باشد؛ بنابرا يقو يها استيس
؛ )۲۴( کنند يه مين را توصآ يا حتيقبول بوده  شتر قابلينوجوان ب

و مـادر شـدن    يکه در اکثر مقاالت در رابطه بـا بـاردار   ياما تجارب
خـارج از   ياست که در اثر بـاردار  ينوجوانان ذکرشده است، تجارب
؛ صـورت گرفتـه اسـت    پسـر  دوسـت چارچوب خانواده و ارتباط بـا  

که نوجوانان کشور مـا در رابطـه بـا     ين ممکن است با تجاربيبنابرا
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نـد  ينما يمـ در چهـارچوب خـانواده تجربـه     يو بـاردار  ادر شدنم
بـه  ن مطالعـه  يـ که در ا ياصل يها هيما دروناز  يکيمتفاوت باشد. 

بـود. در مطالعـه اوجـوالت و     نفـس  عـزت بـه   يابيآمد دسـت  دست
دگاه مـادران نوجـوان در   يفهم بهتر د باهدفکه  )۲۰۱۰( همکاران

از  يز تعـداد يـ شـد ن  و مـادر شـدن انجـام    يمورد تجـارب بـاردار  
ان کردند که از زمان مادر شدن احساس باارزش يب کنندگان شرکت
داننـد   يمـ خود  يت برايک حماي عنوان بهکنند و بچه را  يمشدن 

جـاد  يا هـا  آن يت را بـرا يرا مادر شدن احسـاس بلـوغ و مسـئول   يز
ن مطالعه نوجوانان از مادر شدن خود خوشحال بودند يکند. در ا يم

کـه   يگـر يد يفـ يک مطالعـه ). در ۱۳( کردنـد  يمـ رور و احساس غ
تجارب مثبت مادر شـدن   يبررس باهدف ١نگزيمارک و ليتوسط س

نوجوانان انجام شد، تمام مـادران نوجـوان در مـورد تجـارب مـادر      
که  ييها يسختاز  ها آننکه يباوجوداداشتند.  يشدن احساس مثبت

گفتنـد   يم ت متحمل شده بودند سخنين وضعيبا ا يسازگار يبرا
به فرزندان  ها آنکردند.  يماز ياحساس ارزش و امت ها آناما در کل 

خواسـتند و   يمـ  هـا  آن يهـا را بـرا   نيبهترکردند و  يمخود افتخار 
مراقبت کنند که خودشان تجربـه   ها آناز  يا گونه بهل داشتند يتما

  ).۲۵نکرده بودند (
ت يـ حما ن مطالعـه، يـ در ا ياصـل  يهـا  هيما درونگر از يد يکي
مـز و همکـاران   يکه توسط ج يفيک مطالعه کيدر  بود. جانبه همه

 يموردبررسـ شـان  يها خانوادهنوجوانان و  يانجام شد تجارب باردار
پـدر   ۴مـادر و   ۸نوجـوان بـاردار،   ۱۰ن مطالعه با يقرار گرفت. در ا
ج مطالعه فوق مشخص کرد که نوجوانان باردار در يمصاحبه شد. نتا

ن يـ ن خـود تجربـه نمودنـد. ا   يرا متفاوت از والـد  يخانواده، باردار
 يبـاردار  يالزم در طـ  يهـا  تيحماکند که فقدان  يمان يمطالعه ب

رگـذار باشـد و باعـث    يتأثنوجـوان و نـوزادش    يتواند بر سالمت يم
. الزم به ذکر اسـت کـه   )۴گردد (ل استرس به نوجوان باردار يتحم

 پسـر  دوستا در ارتباط با ر ينوجوانان باردار در مطالعه فوق، باردار
  خود تجربه کرده بودند.

از دو گـروه   ۱۹۹۰سـتا و همکـاران در سـال    يدر مطالعه کال 
و  کردنـد  يافـت مـ  يدر خـانواده  ياز سو تيمادران نوجوان که حما

 نمودند. يريگيپنج سال پکردند را  يافت نميت دريکه حما يگروه
بودنــد  افــت کــردهيت دريــکــه حما يج نشــان داد در گروهــينتــا

 يبهتر از گروهـ  زين ر مادريه نوزاد با شيو تغذبوده کمتر  يوابستگ
اجـوالت و   مطالعـه . در )۱۱( افت نکرده بودنـد يت دريبود که حما

 يريادگيـ مـادران مشـتاق    همهها نشان داد که  افتهيهمکاران هم 
در  يمراقبـت از کـودک خـود بـوده و اطالعـات کمـ       يهـا  مهارت

از بـه  يـ کودک خود داشـته و ن  يرتباطو ا يعاطف يازهايخصوص ن
از بـه  يـ حاضر هم ن مطالعه). در ۱۳دارند (ها  نهيزمن يت در ايحما

                                                
1Seamark and Lings 

شـده اسـت. در    ييشناسـا  ياز طبقـات اصـل   يکي عنوان بهآموزش 
 يبـا بـاردار   يعـاطف  يمز و همکاران مشکل در سازگاريج مطالعه

) امـا در  ۴شـده اسـت (   ييشناسـا  ياز طبقـات اصـل   يکي عنوان به
د يرا ذکر نکردند. شا يا تجربهن يچن کنندگان شرکتحاضر  العهمط

ه نمـود کـه در   يـ صـورت توج  نيبدن اختالف را يل اين دليبتوان ا
در درون خـانواده اتفـاق    يها يباردارما  جامعهحاضر و در  مطالعه

ــ ــد و  يم ــاردارافت ــا يب ــا   يه ــاط ب ــارچوب و در ارتب ــارج از چه خ
مـز  يج مطالعهدر  که يحالد در ما وجود ندار جامعهدر  پسر دوست

خود تجربـه کـرده    پسر دوسترا در ارتباط با  ياکثر مادران باردار
  بودند.
شدن به  ليتبدن مسئله است که ين ايق مبين تحقيا يها افتهي

ـ و  يل جـوان يبه دل ينوجوان يها سال يک مادر در طي  يتجربگـ  يب
ت يـ حما بـه  هـا  آنه يمادر شدن و تک يبرا ينوجوانان، عدم آمادگ

زنـان جـوان اسـت. بـا توجـه بـه        يدشـوار بـرا   يکشمکش گرانيد
 يهـا  تيـ حماافت ياز به درين مطالعه مادران نوجوان نيا يها افتهي

 يمادر يها تيمسئولح يگر انجام صحيد ياز طرف .دارند جانبه همه
ت يـ لـذا حما  .شـود  يمن مادران يدر ا نفس عزتبه  يابيباعث دست

رفتارها  يبر رو ير مثبتيتأثتواند  يمده خانوا ير اعضايهمسر و سا
 يمادران نوجوان داشته باشد. اعضا يو روان يت جسمانيز وضعيو ن

ـ ا يازهـا يبه ن يا ژهيود توجه يهم با يم درمانيت ن گـروه پرخطـر   ي
پرستاران بهداشت جامعه شاغل در مدارس الزم  ؛ مثالًداشته باشند

نشان دهند و در  يرشتينوجوانان توجه ب يآموزش يازهاياست به ن
 يکنند اطالعـات  يم که در مدارس با نوجوانان برقرار يارتباطات يط

زودهنگـام و عـوارض آن،    يدر مورد سـن مناسـب ازدواج، بـاردار   
 يدن به سن مناسب بـاردار يتا رس يريشگيپ يها روشاستفاده از 

  ار نوجوانان قرار دهند.يدر اخت
وابسـته بـودن   پژوهش حاضر احتمـال   يها تيمحدوداز  يکي

 يريپـذ  ميتعمـ باشد که  يم يو مکان يط زمانيج مطالعه به شراينتا
پـژوهش   يهـا  تيمحـدود گـر  يسازد. از د يمآن را با مشکل مواجه 

به محـل   وآمد رفتو  سروصداو  گر مداخلهتوان به وجود عوامل  يم
ل مراجعه مادران به يبه دل ها مصاحبهمصاحبه و زمان کوتاه  ياجرا

 ينگهـدار  يبرا يانشان جهت مصاحبه و نبودن امکاناتهمراه کودک
نده يشود که در آ يمشنهاد ياشاره نمود. پ کودکانشان و مراقبت از

نـد  يا فرآيـ در مادران نوجـوان و   يند مادرينه فرآيمطالعات در زم
  رد.يانجام گ يکرد گرانددتئوريزودهنگام با رو يرش بارداريپذ

  
  تشکرر و یتقد

 خـود را از  يمراتب سـپاس و قـدردان   لهيوس نيبد پژوهشگران
 يدر پـژوهش و کارمنـدان مراکـز بهداشـت     کننـده  شـرکت مادران 

  .دارند يماعالم  مانهيصم يهمکار ليبه دل بهز يتبر يدرمان
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Abstract: 
Background & Aim: Adolescent pregnancy is a complex issue, and it is considered as a social- health 
problem. Present study aimed to examine the experiences of teenage mothers of their pregnancy and 
motherhood in Tabriz city. 
Materials & Methods: In this qualitative phenomenological study, purposive sampling was used to 
select participants among women referred to Tabriz health centers, and it continued up to data 
saturation. The data were collected through semi-structured interviews with 11 adolescent mothers in 
the age of 15-19 years and were analyzed using conventional content analysis. 
Results: 6 categories including need to family support, need to education, physical complications, 
religious beliefs, feeling of capability and maturation and negative feelings due to early pregnancy 
and parenting were merged. Comprehensive support and achieving to self-esteem were the main 
themes that were identified in this study.  
Conclusion : Becoming a mother during the adolescence is a difficult struggle because of 
inexperience, unprepared for motherhood and relying on others for support. Based on the findings of 
this study, adolescent mothers need to get a comprehensive support. In addition doing motherhood 
responsibility properly can help achieving mothers’ self-esteem. Support of spouse, family members, 
and also health care providers to this vulnerable group can have a positive impact on physical and 
emotional condition of adolescent mothers and their infants. 
Keywords: Adolescent Pregnancy, Mothering, Women's health, qualitative research 
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