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 ده يچك
زنان شدد  و منجدر بده     نيا يازهاين ييتواند موجب شناسا مي ائسهيدر زنان  يتجربه نابارور نييتبسابقه و هدف: 

تجربده   ،يدارشناسد يمطالعه پد نيآنان شود. لذا در ا يزندگ تيفيمناسب جهت ارتقاء ک يا مداخله يها برنامه يطراح

 .قرار گرفت يمورد بررس ائسهيدر زنان  ينابارور

نابارور بدون سابقه بارداري و با گذشت حداقل يك سال  ائسهيزن  8در اين مطالعه پديدارشناسي، ها: مواد و روش

از مطالعده حدذف شددند.     يو طب ياز مداخالت جراح يناش يائسگيقرار گرفتند. زنان با  يمورد بررس ياز قطع قاعدگ

و ادامده يافدت. تجهيده     هدا  تا اشدبا  داد   ندگيري هدفم و نمونه يآور جمع افتهيساختار  مهيها با روش مصاحبه ن داد 

ها، از روش  اي اطمينان از دقت در تفسير داد ها انجام شد. بر آوري داد  زمان با جمع ها به طور مستمر و هم تحليل داد 

کنندگان در  به دست آمد  به چند نفر از شرکت ميها، مفاه شد. به منظور تعيين اعتبار يافتهبازنگري همكاران استفاد  

 .ديها تاييد گرد وهش داد  شد و اعتبار توصيف داد پژ

 يمفهوم اصلي مفهوم مادر كي ،يتجربه نابارور نييدست آمد  در خصوص تب هبا توجه به کدها و طبقات ب ها:يافته

اعتقدادات و مواندع    ،ي، علدت نابدارور  فرهنگ، روح و روان ،ييجو چار  ،يناامن ،يروابط اجتماع يو  هشت مفهوم فرع

 .درمان استخراج گرديد

 ريرا تحت تدا   يابعاد مختلف زندگ يساز است. نابارور مهم و حتي سرنوشت اريزنان بس يبرا ينابارور گيري:نتيجه

در  يتجربده نابدارور   نييگردد. لذا تب يم انينما تر شيب يائسگيو شرو   يبارور نيسن انيبا پا تيوضع نيقرار داد  و ا

 .نابارور خواهد شد زنان يها يمندازيها و ن دگا يد ييموجب شناسا ائسهيزنان نابارور 

  

 يازسنجيو ن يفيپژوهش ک ،ينابارور ،يائسگي هاي کليدي:واژ 

 

 مقدمه
هاای انااانی    ترین محرک داشتن فرزند از اساسیآرزوی 

شود. اگر تالش در جهت باردار  وم زندگی محاوب میدر تدا

تواند منجار باي یاج تجرباي      راه نشود می شدن با موفقیت هم

یکی از مشاکالت عدیاده   ناباروری  .[1]مخرب شود  یعاطف

رنا    یهاا از ناباارور   % از زوج11 -11و  [2]پزشکی بوده 

. ناباروری سبب بروز مشکالت روانی و تجربیات [3] رندب یم

هاای   . چااش  [4]شود  زای جدی برای افراد مبتال می ساستر

هاای کماج    ی و ماشی در روند اساتفاده از روش جامی، روان

های نابارور را تحت تاايیر رارار داده و تاالش     باروری، زوج

ریماات و  اراادامات پزشااکی گااران  باارای باااردار شاادن،   

و  ی. مطاشعاي خاداکرم  [1]راه دارد  را باي هام   ای ناده کن خاتي

 :mozafaric@yahoo.com            Email                                      184-32227123  تلفن:نویانده مائول،  *

 29/9/1393 تاریخ پذیرش: 21/4/1393 تاریخ دریافت: 
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م دهد کي روشن نبودن حق و حقوق در نظا یهمکاران نشان م

هاای حاامی، عادم     سالمت کشور، مشخص نباودن ساازمان  

ای خدمات درمانی ناباروری و نگرانی از واکن   پوش  بیمي

 نیتار  از مهام  یسایر اعضای خانواده و جامعاي باي  ناباارور   

 [.1]نابارور است  های زنان دغدغي

 یائااگ ی دهیا سن در زنان، باا پد   یافزا گر،ید یسو از

است کي بي طور  جیوشوژیزیوارعي ف جی یائاگیراه است.  هم

کاه   میدهد و با عال یسال رخ م 11 یمعمول در زنان باال

افاراد را   یزنادگ  تیفیک یائاگیراه است.  سطح استروژن هم

اسات   یاز مراحل مهم زنادگ  یکی یائاگی. [1]دهد  یم رییتغ

بخ  و  تواند اشهام یشود م اتيیبي آن نگر یمثبت دیاگر با د کي

کاي   یاست. هنگام یدوره بارور انیپا یائاگیسودمند باشد. 

از شاوک،   یدچار درجاات  ائايیرسد زنان  یدوران فرا م نیا

 ری. باا توجاي باي تااي    [7]شاوند   یو احااس غام ما   یناباور

بار ابعااد    گار ید یاز سو یائاگی ریتايو  ییاز سو ینابارور

 یپژوه  در خصوص تجارب زنان ناباارور  ،یمختلف زندگ

رساد.   یبي نظار ما   یشوند ضرور می یائاگیکي وارد دوران 

ع بي ابعااد مختلاف یائااگی    بررسی مطاشعات انجام شده راج

دهد کي بایاری از ابعاد آن بي خوبی ماورد بررسای    نشان می

ايارات   باي ررار گرفتي و تبیین شده است. اما مطاشعات راجاع  

ناباروری بر زنان یائاي بایار کم انجام شده است. در مطاشعي 

در زناان ناباارور در    یاااارون ینلاون و همکاران، شادت د 

 از ییداشات و زناان باا ساابقي ناازا       یافزا یائاگیدوران 

هاا،   افتاي ی نی. بر خالف ا[8]بردند  یرن  م یجنا لیکاه  م

را  ییکي نازا یزناندر  یائاگی( عالئم 2118) در مطاشعي هس

در زنان  یتجربي کرده بودند، کاه  داشت و تجربي گرگرفتگ

در زناان بادون    یدو برابر تجربي گرگرفتگا  یعیطب یبا بارور

در  یا مطاشعاي  چی. اماا ها  [9]باود.   ماان یو زا یسابقي باردار

و  دهیا انجاام نگرد  ائااي یدر زنان  یخصوص تجربي نابارور

گاروه از زناان ناشاناختي     نیا یازهایمشکالت و ن ات،یتجرب

ناخت تجارب این دساتي از  جایی کي ش مانده است. از آن یبار

بتی زنان نابارور ربل و رهای مرا تواند در تنظیم برنامي زنان می

ربخ  باشد، الزم است باا روش  از سن یائاگی بایار اي بعد

و ابزاری مناسب این تجارب را شناسایی نمود. هدف از انجام 

توصیف درک تجارب اناانی است. بصیرت بي  یفیمطاشعات ک

بي واساطي یاافتن رابطاي علات و      یفیدست آمده از مطاشعي ک

رتقاای ادراک فارد از   شود، بلکي بي واسطي ا یمعلوشی کاب نم

جا کي بررسی روحیات انااانی باا    از آنآید.  کل بي دست می

مااهیتی   یفا یمقادیر عددی و کمای دشاوار اسات، تحقیاق ک    

و برای وصف پدیده و تجرباي، از کلماات باي     تياکتشافی داش

رسد کي در بررسی  . بي نظر می[11]کند  یجای اعداد استفاده م

فای ماريرتر از تحقیقاات کمای     تحقیقات کی ،یاناان اتیتجرب

ای کي تجربي ناباروری در  توجي بي نبود مطاشعي . با[11]باشند 

باي   جاع زنان یائاي را بررسی کرده باشد و کمبود اطالعات را

تاا مفهاوم    میگذر  زن نابارور از مرحلي یائاگی، بر آن شاد 

  .مینمائ یبررس ائايیرا در زنان  یتجربي نابارور
 

 هامواد و روش
تجرباي   نیای این پژوه  یج مطاشعاي کیفای باا هادف تب    

جاایی کاي پاژوه      اسات. از آن  ائااي یدر زناان   ینابارور

 انیماددجو  ازیدرک ن ات،یتجرب یابیپدیدارشناختی سبب ارز

باي روش   یشود، شذا مطاشعي کناون  یخدمات م تیفیو ارتقاء ک

بي  افتيیساختار  ميیپدیدارشناسی انجام گرفت. از مصاحبي  ن

آوری  هاای جماع   تارین روش  یکی از بهترین و بنیادی انعنو

کنندگان  استفاده شد. در پژوه  کیفی، شرکت ،[12]اطالعات 

شاوند. منطاق و رادرت     هدف پژوه  انتخاب مای  مبتنی بر

هدف انتخاب افراد غنی از اطالعاات باي    گیری مبتنی بر نموني

 ه . شذا جامعي پژو[13]ها نهفتي است  منظور مطاشعي عمیق آن

کي توسط آشنایان و دوستان بود  یا ائايیشامل زنان نابارور 

سال از  جیکي حدارل  ی ائايی. زنان نابارور دندیمعرفی گرد

گاه باردار نشده و تمایال باي    چیها گذشتي، ه آن یرطع راعدگ

شرکت در این مطاشعي را داشتند بي مطاشعاي وارد شادند. ایان    

بوده و تجارب عمیاق   تافراد کاانی بودند کي غنی از اطالعا

توانااتند   و موضوع مورد مطاشعي داشتند و می در مورد مفهوم

های بایاری را در اختیار پژوهشگر رارار دهناد. ماوارد     داده

و برداشاتن   یاترکتومیه) یاز مداخالت جراح یناش یائاگی
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( از مطاشعاي  یاشاعي درماان   ،یدرماان  یمیش) یتخمدان( و طب

 .حذف شدند

علت  حجم نموني بي ،یفیتوجي بي این کي در مطاشعات ک با

شاود در مطاشعاي حاضار نیاز      نوع تحقیق در نظر گرفتي نمای 

تا  یریگ د حجم نموني وجود نداشتي و نمونيمحدودیتی در مور

اراع فرایناد   هاا در و  ها انجام شد. اشاباع داده  حد اشباع داده

های ربلی  ادهزمان تکرار و تثبیت د های جدید تا دریافت داده

مصاحبي  8ه پس از انجام . در این مطاشعي اشباع داد[14]است 

س از اطمیناان از اضاافي نشادن    حاصل شد و پژوهشگران پ

های بعدی روند مصاحبي را خاتمي  های جدید در مصاحبي داده

 .دادند

ها از مصاحبي نیماي سااختار یافتاي     آوری داده جمع برای

اهمیات و هادف   استفاده شد. ربل از انجام مصاحبي در مورد 

ندگان توضیح داده شاده و پاس از   کن انجام پژوه  بي شرکت

آزاد  اعتماد آنان در محرماني بودن مصاحبي و جلب اطمینان و

 حبيمصا ،یبودن برای خروج از مطاشعي و رعایت نکات اخالر

وناي باي طاور    در محیطی آرام و خصوصی انجام شاد. هار نم  

ر گرفتاي و باا کااب اجاازه از     رارا جداگاني مورد مصااحبي  

روی نوار ضبط شد. مدت هر مصاحبي  ها کلیي مکاشمات نموني

 .بود قيیدر 11و حداکثر  قيیدر 21حدارل 

پاژوه  و بار اسااس     ها در راساتای هادف   داده تحلیل

مرحلي  8کنندگان در مطاشعي بي ترتیب در  توضیحات مشارکت

 [.11]انجام گرفت  لیبي شرح ذ

 (.ها )پیاده کردن یا تایپ متن مصاحبي ها آماده کردن داده -1

واحدهای معنایی )مشخص کردن کلمات، جمالت تعیین  -2

 (.کنندگان های شرکت هایی از بیان گفتي پاراگراف و یا

هاا،   )تبدیل واحدهای معنایی بي برچااب  کدگذاری متن -3

 د(.یانگر معنای واحد انتخاب شده باشای کي ب صيعنوان خال

مجدد، مقایاي کدها از نظار   بازنگری کدها با متن )مرور -4

دیگار و سااس ادغاام نماودن      ها با یاج  وتها و تفا شباهت

 (.کدهای مشابي

 .بندی و توسعي طبقات بر اساس تشابي و تناسب دستي -1

ها برای اطمینان  ها و مقایاي مجدد با داده بازنگری طبقي -1

 .از استحکام کدها

 .عمیقها با تأمل دریق و  شناسایی درون مایي -7

  .ها دیگر و گزارش یافتي مقایاي طبقات با یج -8

یفاای از هااای ک اطمینااان از صااحت و پایااایی داده باارای

و رابلیت معیارهای درت علمی اعتبار، رابلیت اعتماد، تناسب 

یابی بي اعتبار، درگیاری   ستاستفاده شد. جهت د یریتأییدپذ

وجاود  پاژوه    یهاا  داوم محقق با موضوع تحقیاق و داده م

 ناد نظران در ارتباط باا رو  داشت. از نظرات اصالحی صاحب

ج شاده  هاای اساتخرا   هاا و داده  ها، تحلیال آن  مصاحبي انجام

هاا و کادهای اساتخراج شاده و      استفاده گردید. متن مصاحبي

نفار   3کننادگان و   شارکت  نفار از  1چنین زیر طبقات باا   هم

رده و پژوه  کیفی در میان گذا نيیپژوهشگر با تجربي در زم

، هاا  . باي منظاور تلفیاق داده   [11]از نظرات آنان استفاده شد 

-11سن ) نيیکنندگان با حداکثر تنوع در زم مصاحبي با شرکت

باا هماار، مطلقاي،     یزنادگ ) یسال(، وضعیت تأهل کنون 48

ساواد، خوانادن و نوشاتن،     یب یالت )همار فوت کرده(، تحص

نده( انجاام شااد.  و فروشاا اطیا دار، خ ( و شاغل )خانااي المیا د

با تجربي در  خارجیها با کنترل توسط ناظر  تأییدپذیری یافتي

هاایی از   منظاور بخا    نیتحقیق کیفی سنجیده شد، بد نيیزم

راه کدهای مربوط و طبقات پدیادار شاده    متن مصاحبي بي هم

تحقیق کیفای ماورد بررسای و     نيیتوسط ناظر با تجربي در زم

اعتمااد تحقیاق، محقاق     نیای تأیید ررار گرفت. بي منظاور تع 

و گزارش نمود تا  مراحل و روند تحقیق را بي طور دریق يبت

ای دیگاران فاراهم شاود. جهات     امکان پیگیاری تحقیاق بار   

کنندگان بي  مشارکت یها ها تالش شد، گفتي پذیری یافتي انتقال

هاای   چناین ویژگای   ارایي گاردد. هام   ر،ییطور کامل و بدن تغ

کنناادگان و زمینااي مااورد بررساای بااا  دموگرافیااج مشااارکت

د استفاده بتواند در مور عيجزییات بیان گردید تا خواننده مطاش

 .گیری کند از نتای  مطاشعي تصمیم

خاود باي    اتیا از تجرب" کلی پژوه  بي صورت سراالت

بر شاما داشاتي    یریچي تاي یینازا د،ییزن نازا بگو جیعنوان 

داشاتي   یرییا تغ یائااگ یشما ربال و بعاد از    تیاست؟ وضع
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 کننده بي منظور روشان  . سراالت پیگیریدیمطرح گرد "است؟

های بعادی بار اسااس     شدن مفهوم مطرح و سراالت مصاحبي

 .دیشده، تنظیم گرد راجاستخ نیمضام

 

 نتايج
انجاام   افتاي یسااختار   ميیمصاحبي ن 8 ،یدر مطاشعي کنون

داشتي و  يیاوش یکنندگان در مطاشعي نابارور . همي شرکتدیگرد

خاود تجرباي    یرا در زنادگ  یو نق  ماادر  یگاه باردار چیه

ساال باود.    48 -11ندگان کن شرکت یسن فینکرده بودند. ط

 8نفار از   1دار بودناد )  کنندگان در مطاشعي خاناي  اغلب شرکت

نفار   جیا کنندگان فروشنده و  نفر از شرکت جیکننده(.  شرکت

کننادگان   دو نفر از شرکت الت،یبود. از نظر سطح تحص اطیخ

 2و  خواندن و نوشاتن  التیتحص ینفر دارا 4سواد بودند.  یب

 بودند.  المینفر د

رغم عوامل  رسد علی های مطاشعي بي نظر می تحلیل داده در

نقا  دارناد    ائايیتجارب زنان نابارور  نییمختلفی کي در تب

فرهنگ، روح و  ،ییجو چاره ،ی، ناامنیروابط اجتماع نیمضام

 ریاعتقادات و موانع درمان بی  از ساا  ،ی، علت نابارورروان

بي نحاوی   نندگانک مورد توجي است و در همي شرکت نیمضام

 ا بي طور برجاتي عنوان نمودند.ر نیاین مضام

تجربي  نیشرکت کنندگان در مورد مضام اناتیبخشی از ب

 .ارائي شده است 1در یائاگی  در جدول  ینابارور

هماار   تیکنندگان حما شرکت ،یمورد روابط اجتماع در 

پزشااج بااي جاادا شاادن از همااار،    يیتوصاا ان،یااو اطراف

با ترحم اجتمااع، احاااس حقاارت در     ختيیآم یهابرخورد

فرزناد   ،یفرزند در هماي ابعااد زنادگ    ریبرابر زنان بارور، تاي

واکن   در گرانید یها و سرزن  نیبعد از مرگ واشد ادگاری

 خود را ذکر نمودند.  یماد یبي تکاپو

زناان   یتجرباي زنادگ   ناي ییکی از ابعاد مهم در زم یناامن

 ،ییزناشاو  ی. عدم يبات در زنادگ دیعنوان گرد ائايینابارور 

اساس  یب یها ییجو ازدواج مجدد همار، بهاني ،یطالق اجبار

و سربار خانواده شدن بعاد از فاوت    ی، ترس از آوارگهمار

از  ییانااز  لیهمار بي دش یاز سو یماش ضیهمار و عدم تفو

 .دیذکر گرد یروان یمضمون ناامن میمفاه ریز نیتر مهم

کننادگان تاالش    شارکت  ،ییجو مضمون چاره یبررس در

ارتباط مناسب با فرزنادان شاوهر، اساتفاده از     یبرررار یبرا

و اساتفاده از رحام    نیکاشت جنا  ،یدرمان سنت ،یدرمان طب

 را ذکر نمودند. نیگزیجا

 ییکننادگان تارس از باازگو    مضمون فرهنگ، شارکت  در

ترس از ماورد تمااخر    گران،یترس از رضاوت د ها، تیوارع

 انیا و پا یریا و پ یشگیو غم هم یوارع شدن، احااس بدبخت

 تمام آرزوها را ذکر کردند.

گااترش   و نیو کاشات جنا   یمااش  نیبي تمکا  یدواریام

باي   یبي علت عدم دسترسا  یدیو ناام نینو یدرمان یها روش

دم عا  ،یعلت نابارور یرطع صیمورد مشابي خود، عدم تشخ

 انیا ب میمفاه نیتر زودهنگام از مهم یائاگیدرمان و  یریگیپ

 باشند. یشده در مضمون روح و روان م

هاا و   صینظام، تشاخ   یبا  یراعادگ  ،یناکامل جام بلوغ

دوران  یماار یهماار و ب  ینابارور ،یمداخالت اشتباه پزشک

 بودند.  یدر مضمون علت نابارور میمفاه نیتر از مهم یکودک

 یتجربي ناباارور  نيیدرمان یکی از ابعاد مهم در زم موانع

و عدم  یسن همار، کم یسواد ی. بدیعنوان گرد ائايیدر زنان 

بي درمان مناسب در گذشاتي، عادم    یزن، عدم دسترس یآگاه

توجهی  یو ب یخانواده جهت درمان، مشکالت ارتصاد تیحما

 میاهمفا  نیتار  )همار خودش فرزند دارد( مهم زوج بي درمان

 بودند. دهنده مضمون موانع درمان لیتشک

در  یتجربي ناباارور  نيیابعاد مهم در زم گریاز د اعتقادات

خادا، حکمات    یبي رضاا  تی. رضادیعنوان گرد ائايیزنان 

 تیا شاانس و ارباال در موفق   رینذر، توکل بي خدا و تاي ،یاشه

 دهنده مضمون اعتقادات بودند. لیتشک میمفاه نیتر درمان مهم

کي مفهاوم   دهد های این مطاشعي نشان می حال، یافتي نای با

ترین مفهاوم ماورد تأکیاد زناان یائااي ناباارور        مهم یمادر

وم با داشاتن نقا    ده و این مفهوکننده در این مطاشعي ب شرکت

یر رارار  ياهای دیگر زندگی آنان را مورد ت محوری تمام جنبي

رباي  تج اییتوان گفات مفهاوم نها    داده است. بي طوری کي می
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ارزش باودن   یب" کنندگان چنین است از دیدگاه شرکت یزندگ

بي معاوضي هماي   تیدر برابر شذت مادر بودن و رضا زیهمي چ

 ."با آن ایدن یها شذت

بچي هار  " دار ساشي. خاني 48. خانم 1نده شماره کن شرکت

، باز هار طاور شاده باي     بزرگ بشي یچقدر هم بد باشي، ورت

چشم، ني اصال  جیگم کاش دختر  یم شيیخوره. هم یدردت م

 ."داشتم یدختر کور

مان  " دار. سااشي. خاناي   11. خاانم  2نده شماره کن شرکت

کانم، فقاط    یتو کوه زندگ یو رور یکتر يیکس، با  یب میراض

بارا   یزیا چ ایا داشتي باشم. اگي شبااس نداشاتي باشام     یا بچي

از جانس   یا بچاي  ی. کاشاک اات یخوردن نداشتي باشم مهم ن

 ."خودم داشتم

 یخاانم " دار ساشي، خاناي  11. خانم 1نده شماره کن شرکت

 یکارد، االن انتقااش   یکاار ما   گيید یجا يیگفت پارم  یبهم م

 یاتااق زنادگ   يیا  یمن. اون و زن  تاو   یگرفتي و اومده پ

کانم   یاومده، احااس ما  ی. از ورتگيیاتاق د يیکنن، و من  یم

 انگاار کانن.   یم یباهام زندگ همي روستا دور و برم نشاتن و

 ."رو بهم دادن ایهمي دن

نوه  یورت" دار ساشي، خاني 14. خانم 7نده شماره کن شرکت

خوندن، خاودم   یبود مامان و باباش درس م جیشوهرم کوچ

خشج بزرگ  کردم. مثل بچاي نداشاتي خاودم. بهام      ریبا ش

دادن. جوان شاده باودم.    یرو بهم م ایگفت مامان. انگار دن یم

. دوسات  شام یپ ادیا ب ذارهیا اما االن کي بزرگ شده مامان  نم

 ."رمیدارم بم
 

 ئاگیدر یا تجربي ناباروریمضامین  مورد در شرکت کنندگان بیانات از بخشی .1جدول 

 بیانات مضمون

عی
تما
 اج
بط
روا

 

 هایدیگراندرواکنشبهتکاپویمادیسرزنش

بعضی ها بهم می گن : چرا کار می کنی؟ کم خودت رو عذاب بده. تو کي اوالدی نداری،برا کی کار "ساشي، خیاط. 49. خانم 1کننده شماره شرکت 

 "کنی؟ می

تاثیرفرزنددرهمهابعادزندگی

شي. بالخره ورتی هم کي خودت تو دنیا  خونت می باید اوالد داشتي باشی، اوالد بعد از مردنت ، فاتحي "ساشي. خاني دار. 11خانم . 2شرکت کننده شماره 

"نباشی، ايری ازت تو دنیا می موني

احساسحقارتدربرابرزنانبارور

میدوناتم نازا هاتم، اما مجبور شدم دوباره ازدواج کنم. چون اگي شوهر نداشتي باشم باید برم خوني  "ساشي.خاني دار 12خانم .8شرکت کننده شماره 

 "بدن دستم  هاشون رو بشورم و منتظر باشم شقمي ای غذا زن داداشم بشم، شباسنوکر  داداشم.

نی
روا
ی 
اامن
ن

 

هایبیاساسهمسربهانهجویی

گن برای چی زندگی  گن. به  می رو کي بي من می گن، بي شوهرم هم می ییها ها مردم حرف بعضی مورع "ساشي.خاني دار 48خانم . 1شرکت کننده شماره 

 "فهمم گي وشی من از حرکات و ش  کردن  می اونم ورتی میاد خوني یي طوریي. چیزی نمیکنی،  می

ترسازآوارگیوسربارخانوادهشدنبعدازفوتهمسر

"ندازن بیرون های شوهرم منو از خوني می اگي شوهرم بمیره، بچي "ساشي، خاني دار 14. خانم 7شرکت کننده شماره 

ورتی اوالد نداری بدبختی. چند روز ربل شوهرم حاش  بد شد. من ربل از شوهرم مردم. اگي شوهرم "ساشي. خاني دار. 11خانم . 2شرکت کننده شماره 

شي چیزی روبي اسمت بزنم.  های از جنس من نداری، نمی ندازن بیرون. خودش هم کي میگي چون بچي یهاش منو از خوني م بمیره من جایی رو ندارم. بچي

"ن دوباره باید برگردم خوني برادرم ...اگي شوهرم بمیره م

یی
جو
ره 
چا

 

تالشبرایبرقراریارتباطمناسببافرزندانشوهر

 ."شوهرم باهام خوب بشي، براش از فامیل خودم زن گرفتم، اما بی فایده بود برا این کي رابطي پار" ساشي، فروشنده 11. خانم 3شرکت کننده شماره 

درمانطبی

از اوش  هیچ ورت عادت نشدم. یي بار دکتر بهم دوا داد، بعدش عادت شدم. مثل یي فرشتي سبج شده " ساشي، خاني دار 11. خانم 1شرکت کننده شماره 

 "بودم. حاشم خیلی خوب شد. اگي کای رو داشتم کي باز هم درمانم می کرد، حتما بچي دار می شدم
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گ
رهن
ف

 

قضاوتدیگران

سوزه. برا همیني کي درست حاابی  مردم می گن چون شوهرت خودش بچي داره، دش  برا تو نمی"فروشنده.ساشي،  11. خانم 3شرکت کننده شماره 

 "درمانت نمی کني

وان
و ر
ح 
رو

 

هایدرمانینوینامیدواریبهروش

ساششي. دکترها براش بچي  11شناسم،  یي زنی رو می کارن. های نازا بچي می می گن تو اهواز برا زن"ساشي. خاني دار. 11خانم . 2شرکت کننده شماره 

 "تره سال سن  از من هم بی  1اش دنیا اومده. اون  االن سي ماهي بچي کاشتن.

ناامیدیبهعلتعدمدسترسیبهموردمشابهخود

بدونم و مطمئن بشم کای با این  کنم. باید ای داشتي باشي، باز هم برات خرج می شوهرم می گي اگي فایده"ساشي، فروشنده. 11. خانم 3شرکت کننده شماره 

 "کارها و خرج ها باردار شده، تا من هم این کارها رو بکنم. آخي هیچ کس مث من نبوده

ری
رو
ابا
ت ن
عل

 

بلوغناکاملجسمی

 "من هیچورت مثل زن های دیگي عادت نشدم، اخي رحمم اندازه بچي ها بود"ساشي. خاني دار. 11خانم . 2شرکت کننده شماره 

ناباروریهمسر

ام کرد و گفت ساشمی. از شوهرم آزمای  گرفت. دکتر بهم گفت: بدبخت  ساشي بودم، دکتر معایني 11ورتی "ساشي. خاني دار 12خانم . 4شرکت کننده شماره 

 "شوهرم تا حاال اینو بي هیچ کس نگفتیم اما من و سوزی. شي. شوهرت ناباروره. بي پاش می هیچ ورت شوهرت بچي دار نمی

ان
درم
ع 
وان
م

 

بیسوادیهمسر

شی. شوهرم اندازه جون  منو دوست داشت. اما بی سواد بود.  دکترها بهم گفتن اگي بری تهران درمان می"ساشي، خاني دار 11. خانم 1شرکت کننده شماره 

 "فروشم .اما کی ما رو ببره تهران می گفت اگي این جا درمانت کنن، همي زندگی مو برات می

اقتصادیمشکالت

 "میلیون پول داشتي باشی 11-12ي، باید نرفتم و بچي می کاشتم. اما بچي کاشتن گرو اگر پول داشتم می"ساشي، فروشنده. 11. خانم 3شرکت کننده شماره 

ت
ادا
عتق
ا

 

رضایتبهرضایخدا

 "این دنیا فایده ای نداره، تو اون دنیا جای خوبی نصیبم بشيگم: خدایا بي رضای تو راضیم.  همیشي می  "ساشي، خاني دار 14. خانم 7شرکت کننده شماره 

نذر

نازاییم تقصیر خودم بود. سنم مورع ازدواج کم بود. خجاشت می کشیدم زود باردار شم. نذر امازاده کردم  "ساشي.خاني دار 48خانم . 1شرکت کننده شماره 

 "، نازا موندمنشم.  چون اول ازدواجم این نذر رو کردم کي تا سي سال باردار

 

 گيريبحث و نتيجه
های این پژوه  نشاان داد زناان ناباارور در دوران     یافتي

 یدر زنادگ  یرا بي عنوان تجربي اصل "یمفهوم مادر" یائاگی

در برگیرناده نکاات    یهای مطاشعي کناون  شناسند. یافتي خود می

 ،ی، ناااامنیبااایار مهماای بااود کااي نشااان داد روابااط اجتماااع

اعتقاادات   ،یو روان ، علت نابارور فرهنگ، روح ،ییجو چاره

راه باا   هام  یمهم در تجربي زندگ یفرع نیو موانع درمان مضام

 هاتند. ینابارور

 Web ofو Pubmed یهااا گاااهیپا یدر مطاشعااي کنااون 

Science بي مقاالت چاپ شده در مجالت  یابی بي منظور دست

و  SID) ،Scopus یهااای جهاااد دانشااگاه گاااهیو پا1سااطح 

MAG Iran  ) مقااالت چااپ شاده در     یجاو و جهت جاات

 کبخات یموجاود در اساتفاده شاد. اگار چاي ن      یمجالت داخل

خاوب،   يیا سااشم و روح  یمچهار تم داشاتن جاا   ،ینصرآباد

و تفکر  تیاحااس رضا ،یو انجام اعمال مذهب تیداشتن معنو

هاای مناساب و    تیمثبت در مورد خود و خانواده و انجام فعاش

زن و 14ساالمت در   یاصال  میماتقل روزاني را بي عنوان مفاه

، اماا  [17]ساکن شهر سنندج گزارش نموده اسات  مرد ساشمند 

در دوران  یدر خصوص تجربي ناباارور  یا مطاشعي چیتاکنون ه

تنها دو مطاشعي  زین رانیر خارج از اانجام نشده است. د یائاگی

را بار   ی( اير ناباارور 2111نلاون ) کي یبي طور دیگرد افتی

 291مطاشعاي در   نینمودند. در ا یبررس یائاگیعالئم دوران 

 نیا ا  یمورد مطاشعي رارار گرفتناد. نتاا    ایالدشفیزن ساکن در ف

 یجناا  لیسبب کاه  م ینشان داد کي تجربي نابارور اشعيمط
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در زنان ناباارور دو   یااارونید یفراوان نیچن شود. هم یمزنان 

کاي توساط    گری. در مطاشعي د[8]نان بارور گزارش شد برابر ز

کاه  عالئم منوپاوز در زناان    د،یهس و همکاران انجام گرد

 یگرگرفتگا  عيمطاش نیگزارش شد. در ا ییبا تجربي نازا ائايی

تار از   کام  ماان یو بدون سابقي زا یدر زنان بدون سابقي باردار

 .[9]بود  یعیطب یزنان با باردار

 ،یفرهنگا  یباا هنجارهاا   یزنان در دوره یائااگ  تجارب

باشد. مطاشعات نشان  یآنان مرتبط م یو آگاه یعوامل اجتماع

ایان دوران   یبر خود مراربتا  یاند کي تصور زنان از یائاگ داده

 یاصل یها از مراربت یو ذهن یموير است. تامین سالمت عاطف

. شاود  یباشند، اماا اغلاب از آن غفلات ما     یم یائاگیدوران 

دوران  یتجارب و کیفیت زنادگ  ،یسبج زندگ یبنابراین بررس

ارائي مراربت بهتر از زنان سودمند باشد.  یبرا تواند یم ییائاگ

زناان یائااي را    یعاطف -یروان یها و همکاران چاش  یافقر

 "یاحاااس پیار  " ها نشاان داد  ررار دادند. یافتي یمورد بررس

 یهاا  اسات. چااش    ائااي یپدیدار شده در زناان   یمتغیر اصل

بودناد.   ائااي یتغییرات اوشیي در زنان  ترین یاصل یروان یعاطف

تغییار   ،یپس از یائااگ  یها شامل مشکالت روان زیر مضمون

ناابت باي    یمنفا  یهاا  از ظااهر خاود، واکان     یتصویر ذهن

باود   ییائااگ  یبارا  یو عدم آماادگ  یاحااس پیر ،ییائاگ

دربااره تجرباي    ائايیزن  14. در مطاشعي جمشیدی من  [18]

 نیا ا  یمورد مصاحبي ررار گرفتند. بار اسااس نتاا    شان ینیباش

از  یکا ی یاز زنادگ  دییا مطاشعي، مضمون شاروع مرحلاي جد  

بااود و شااروع  یائاااگیزنااان از  ینیتاارین تجااارب باااش مهاام

رارار   یائااگ یدر رأس تغییارات دوران   یجناا  یهاا  چاش 

 یائااگ یحاصال از تجاارب دوران    یهاا  رمضمونیداشت. ز

خاانواده و   انیا بن یدگیپاشا  ،یجنا لیشامل کتمان، کاه  م

 .[19]بود  یزنانگ انیپا

اند کي درک مواجي شدن با ناباروری بي  نشان داده مطاشعات

ها بي  از فرهنگ یدارد. در برخ یباتگ یعوامل مختلف فرهنگ

 یهای سنت های کمج باروری از درمان جای استفاده از فناوری

کماج گرفتاي و از    یهاای اجتمااع   از شبکي ایو  یعلم ریو غ

فاائق   اروریبر ناب گریهای د روش ایو  یفرزندخواندگ قیطر

مواجاي باا    گار، ید یهاا  کي در فرهنگ ی. در حاش[21] ندیآ یم

 نیدارد. در ا ییبي سزا ریزنان و مردان تأي یناباروری بر زندگ

و  یروانا  یها، افراد مبتال در معرض مشاکالت عااطف   فرهنگ

هاای   موجود در روند کاربرد روش یو ماش یهای جام چاش 

مربوط بي نابااروری،   تو مشکال رندیگ یکمج باروری ررار م

در  یاز افااراد را در اواخاار دهااي دوم و سااوم زناادگ ارییبااا

 .[21]دهد  یررار م یبي افاردگ یمنته یبیسراش

احااسااات روان  یدر بررساا زیااو همکاااران ن سااوادزاده

روان  اتیا از تجرب یفا یط ،ییمباتال باي ناازا    مارانیب یشناخت

درماان، واکان  خاانواده     میبرخورد پزشاکان و تا   ،یشناخت

را گازارش نمودناد.    انیاشعمل دوستان و اطراف و عکس نیزوج

ای مبهم بي دنبال شکات در  ندهیدر مطاشعي سوادزاده ترس از آ

دهنده  از زنان آزار ارییاباروری و عوارب آن برای بادرمان ن

باي   ریا گ و ورت نيیهای پرهز درمان رییگیبود و ناباروری و پ

بار   یرا از نظر روانا  ینیدر جامعي، بار سنگ ییراه انگ نازا هم

مطاشعاي، اکثار    نیا نماوده باود. در ا   لیدوش زنان نابارور تحم

را  یو افااردگ  اضطراب میاز عال یمصاحبي شوندگان، درجات

بار ابعااد    یفاراوان ناباارور   ریتااي  رغم ی. عل[22]نشان دادند 

بار   ریتااي  نیا متاسفاني مطاشعات در خصوص ا ،یمختلف زندگ

معدود و انگشت شمار بوده، شذا احااسات و  اریبا ائايیزنان 

 مانده است. یاز ابهام بار یا زنان در حاشي نیا یازمندین

باي   یو ماذهب  یفرهنگ ،یاز نظر اجتماع رانیکشور ا مردم

داده و مااشي ناباروری در کشور ما  یخاص تیفرزندآوری اهم

تری بي خاود گرفتاي    قیجهان، بعد عم ینابت بي اکثر کشورها

مهام و   اریباا  یرانیزنان ا یبرا یاست. شذا مواجهي با نابارور

زناان   سالمتابعاد مختلف  یساز است. نابارور گاها سرنوشت

و  یبارور نیسن انیبا پا تیوضع نیررار داده و ا ریحت تايرا ت

تجرباي   نیای گاردد. شاذا تب   یما  انیا نما تر  یب یائاگیشروع 

هاا و   دگاهید ییموجب شناسا ائايیدر زنان نابارور  ینابارور

جاا کاي    خواهد شاد. از آن  ریپذ بیگروه آس نیا یها یمندازین

 ریابعاد مختلف سالمت تااي  بر یو اجتماع یفرهنگ یها تفاوت

 یینقاط کشور و شناسا ریگذارند، انجام مطاشعات مشابي در سا

و  یابیگروه از زنان، سبب دست نیبهتر عوامل موير بر سالمت ا
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مناساب و ارتقااء    یا و مشااوره  یا مداخلي یها برنامي یطراح

 .سالمت زنان نابارور اعم از یائاي و غیر یائاي خواهد شد

 

 قدردانیتشكر و 
نامي مصاوب دانشاگاه    انیپا مقاشي مذکور بر گرفتي از طرح

باشاد. شاذا مراتاب ساااس خاود را از       یم المیا یعلوم پزشک

کاي در مراحال    المیا ا یدانشگاه علوم پزشک یمعاونت پژوهش

. میا دار یاناد، اعاالم ما    نماوده  یطرح همکار دیو تائ بیتصو

انجاام   درگان در مطاشعي کي ماا را  کنند شرکت يیاز کل نیچن هم

 .دیآ یعمل م يو تشکر ب ریاند تقد نموده یاری قیتحق نیا
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Introduction: Identifying the dimensions of infertility experience in postmenopausal women, would 

help determining the woman's needs and may lead to appropriate design of intervening strategies in order to 

improve the quality of their lives. Therefore, this phenomenological study was aimed to evaluate the 

experience of infertility in postmenopausal women. 

Materials and Methods: in this phenomenological study, 8 postmenopausal infertile women were 

evaluated. The inclusion criteria at the time of study were: termination of menstruation for at least one year 

and have never been pregnant before. Women who were menopause with surgical or medical interventions 

were excluded. Data were collected using semi-structured interviews. Purposeful sampling was continued 

until data saturation. Data analysis was performed simultaneously with data collection. To ensure the 

accuracy of data interpretation, other colleagues also reviewed the data. To determine the validity of the 

findings, results were returned to some of the participants for further evaluation. 

Results: According to the codes and categories obtained in this study a main concept of experiences 

named the mother concept and other eight sub-concepts including the social relations, insecurity, 

resourcefulness, culture, spirit, cause of infertility, beliefs and barriers to treatment, were extracted.  

Conclusions: Infertility is a very important and crucial concept in the life of most women.  Infertility 

affects many aspects of the women’s life. This situation is more obvious at the end of the child bearing 

years and beginning of menopause. Studying the dimensions and importance of infertility for 

postmenopausal women would lead us to the identification of the perspectives and needs of infertile 

women.   
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