 7دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻤﺎﯾﻞ زﻧﺎن ﺑﻪ ﺑﭽﻪدار ﺷﺪن

 chekhabaronlineﻋﮑﺲ:
اﻣﺮوزه ﻣﺎدران زﯾﺎدی در ﻣﻌﺮض ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ ﭼﺮا
ﮐﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻏﺬاﻫﺎی ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﻗﺸﺎر اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ و اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﯿﺰ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ را
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.
زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪای ﺑﻪ ﺑﭽﻪدار ﺷﺪن ﻧﺪارﻧﺪ ،اﻏﻠﺐ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ دﻻﯾﻞ ﺧﺎص و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺸﺎن
دارﻧﺪ.
دﻫﻨﺪ ﻓﺮزﻧﺪی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﺳﻮی اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﺸﺎن ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎی زﯾﺎد از ﺟﻤﻠﻪ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ،زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽﻋﺼﺮ اﯾﺮان ﺑﻪ ﮔﺰارش
ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ ،درک ﻧﮑﺮدن ﻣﻌﻨﯽ واﻗﻌﯽ زﻧﺪﮔﯽ ،ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺳﻦ ﺑﺎﻻ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪآوری ،ﺗﻐﯿﯿﺮ دﯾﺪﮔﺎه واﻟﺪﯾﻦ در آﯾﻨﺪه ،ﻣﺸﺮوط ﺑﻮدن ﯾﮏ زن
ﺧﻮب ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ داﺷﺘﻦ و ﺣﺘﯽ درک ﻧﮑﺮدن ﻣﻌﻨﯽ واﻗﻌﯽ ﻋﺸﻖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﻫﺎﻓﯿﻨﮕﺘﻦ ﭘﺴﺖ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺟﺪﯾﺪی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ زﻧﺎن اﻏﻠﺐ دﻻﯾﻞ ﺟﺪی و ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﻮارد اﯾﻦ دﻻﯾﻞ و ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎ ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ:
–
ﻫﺎی زاﯾﻤﺎن ،ﻣﺨﺎرج ﺿﺮوری ﺑﺮای ﺑﺰرگ ﮐﺮدن ﯾﮏﻫﺎی ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻓﺮزﻧﺪآوری ﺑﺪون ﺷﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی:
ﮐﻮدک و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ و داﻧﺸﮕﺎه دارد ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از ﻣﺨﺎرج واﻟﺪﯾﻦ را ﻣﻠﺰم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ
ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﺑﺮای ﺑﭽﻪ دار ﺷﺪن وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎﻧﻮاده را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ،ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﻗﺒﻞ از آن
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻨﺪ.
–
ﻫﺎ را ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺳﺎل ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ رﺷﺪﺑﺮﺧﻼف ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،زﻧﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﻘﺶ ﭘﺮﺳﺘﺎری از ﺑﭽﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﻨﻄﻘﯽ:
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ .در واﻗﻊ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﭘﯿﺶ از آﻏﺎز ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﮐﺎر ﺗﻤﺎم وﻗﺖ زﻣﺎن ﻣﯽﺑﺮد .اﯾﻦ ﮐﺎر در  24ﺳﺎﻋﺖ روز ،ﻫﻔﺖ
روز ﻫﻔﺘﻪ و ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻣﺮﺧﺼﯽ اداﻣﻪ دارد و وﻗﺘﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﻮﻫﺮ و ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده در ﻣﯿﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﺸﻐﻠﻪﻫﺎ ،زﻧﺎن را ﺑﺮای
ﺑﭽﻪدار ﻧﺸﺪن ﻣﺼﻤﻢﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
–
ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرتﺳﺮﭘﺮﺳﺖ در دﻧﯿﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽدر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪودا  153ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﻮدک ﺑﯽ دﻻﯾﻞ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ و ﻣﺤﯿﻄﯽ:
ﺗﻮان ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﮔﺮﻓﺖ.داﺷﺘﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ
–
ﻫﺎی ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﻧﯿﺰاﻣﺮوزه ﻣﺎدران زﯾﺎدی در ﻣﻌﺮض ﺑﯿﻤﺎری وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ:
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻏﺬاﻫﺎی ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﻗﺸﺎر اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ و اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ

ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﯿﺰ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.
–
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖﻫﺎی ﻋﺎﻃﻔﯽ ﮐﻪ از اﺧﺘﻼﻻت ﺷﺎﯾﻊ ﻗﺮن ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ﻣﯽﻫﺎ و ﺗﻨﺶاﺑﺘﻼی ﺑﺴﯿﺎری اﻓﺮاد ﺑﻪ اﺳﺘﺮس دﻻﯾﻞ ﻋﺎﻃﻔﯽ:
زﻧﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ و آﻣﺪن ﯾﮏ ﺑﭽﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﻪ ﺗﺸﺪﯾﺪ وﺿﻌﯿﺖ و ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه در دﻧﯿﺎی ﭘﺮﺗﻨﺶ اﻣﺮوز ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ
ﺷﻮد.
–
ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺧﻄﺮات ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﺪارس و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ دﻻﯾﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ:
ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻦ ﺳﻼح ﺑﺮای ﻫﺮ ﻓﺮدی ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻧﺪارد ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻓﺮزﻧﺪی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی
ﺧﺎرج از ﮐﻨﺘﺮل را ﻧﯿﺰ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
–
ﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﺣﺘﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ و ﻣﺸﮑﻼت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﭘﯿﺶ از زاﯾﻤﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻬﻮع ،ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺶ از زاﯾﻤﺎن:
اﺳﻬﺎل و اﺳﺘﻔﺮاغ ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن را ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎﻧﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ از ﻓﺮزﻧﺪآوری ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.

