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 مقدمه
 پـس از زوج يـك نشدن بارور از است عبارت ناباروري

 از روش اسـتفاده بدون منظم، جنسي تماس سال يك
 در زوجين درصد ۱۵ - ۱۰ بارداري كه از پيشگيري هاي

 در ايـران نيـز ). ۱ ( سراسر جهان آن را تجربه مـي كننـد
 ). ۲ ( درصد گزارش شده است ۲۱ / ۹ - ۱۲ شيوع ناباروري

 است زنده ت در موجودا روند طبيعي يك باروري پديده
 داراي هاي فيزيولوژيك جنبه بر عالوه انسان در كه

 باشد، به نحوي كه يكي مي نيز رواني و اجتماعي ابعاد
 از اهداف افراد از ازدواج و تشكيل خانواده، باروري و

 تواند بنيان خانواده را تولد نوزاد مي . توليد مثل است
 و در تحكيم بخشيده، نياز عاطفي افراد را مرتفع ساخته

 نهايت موجب تجديد و تداوم نسل گردد و ناباروري
 از . ين موارد منافات دارد ا واقعيتي است كه با تمامي

 آميز موردي از وقايع استرس ۸۶ در يك ليست اين رو
 زندگي، ناباروري يكي از منفي ترين اين وقايع و

 ). ۳ ( ي مرگ فرزند يا همسر محسوب مي شود همپايه
 هـاي در حـال توسـعه اري از كشور با اين وجود در بسي

 كه با افزايش سريع جمعيت مواجهنـد، كنتـرل بـاروري
 در . شـود اهميت زيادي دارد و به ناباروري توجهي نمي

 هايي كه نرخ باروري در آنهـا حالي كه اين امر در كشور
 باالســت و بــاروري بــه لحــاظ فرهنگــي اجتمــاعي نــزد

 ارد، اهميـت هاي آنان جايگاه خاصي د زوجين و خانواده
 ). ۴ ( كند بيشتري پيدا مي

 بحران ناباروري پديده يي اسـت كـه ي ما نيز در جامعه
 ي متعدد روان شناختي و اجتماعي بـه ويـژه ها با تنش

 ي زندگي افـراد را ها براي زنان همراه است و تمام جنبه
 از آنجايي كه از ديدگاه غالـب ، تحت تاثير قرار مي دهد

 يردهي و پرورش نوزاد امـوري جامعه بارداري، زايمان، ش
 شوند، در ارتباط با ناباروري نيـز زنانه در نظر گرفته مي

 زنان بيشتر مورد اتهام قرار مي گيرند و استرس زيـادي
 نگراني و ترس . را در ارتباط با ناباوري متحمل مي شوند

 و هـراس فروپاشـي مشـكل از نوع مواجهه همسر با اين
 كه زن را وا مـي دارد كانون زندگي اولين وحشتي است

 براي رهايي از بن بسـت درمـاني بـه هـر شـيوه ممكـن
 نه تنها عشق مادر شدن از سوي زن، . اقدامي انجام دهد

 ، عـدم براي بقا و امتداد نسـل مردساالرانه باورهاي بلكه
 ي اجتماعي و اقتصادي بـراي بسـياري از وجود پشتوانه

 زن زنان، پايين بودن شـانس ازدواج مجـدد بـراي يـك
 نابارور از يك سو و نكوهش زندگي انفرادي در فرهنـگ

 مصـائب عواملي هستند كه سوي ديگر از جمله از ايراني
 . كنند ناشي از ناباروري را براي زنان مضاعف مي

 مطالعات انجام شده مبين اين مطلبنـد كـه بـراي اكثـر
 هـاي هويـت زنـانگي و زنان، مادر شدن يكـي از جنبـه

 ت و ناباروري تـأثيرات منفـي پرورش نقش جنسيتي اس
 ). ۵ ( قابل توجهي بر هويت جنسي آنـان خواهـد داشـت

ــي ــيب روح ــان آس ــتر - زن ــي بيش ــردگي ) ۶ ( روان  و افس
 درصـد ۱۰ شديدتري را گزارش مي كنند تـا آنجـا كـه

 ). ۷ ( ور دچار افكار خودكشي مي شوند زنان نابار
ــارور در ــان ناب ــر زن ــي وارده ب  همچنــين فشــارهاي روان

 در همـين . به تصوير كشيده شده است مطالعات متعدد
 رواني زنان نابارور - راستا نتايج پژوهشي كه فشار روحي

 دهد كه زنـان را مورد بررسي قرار داده است، نشان مي
 نابارور در مقايسه با گروه كنترل همسـان از نظـر سـن،
 بيشتر دچار تنش، اضطراب، افسردگي، سرزنش خـود و

 ). ۸ ( شوند افكار خودكشي مي
 اروري تجربه ايست منحصر به فـرد، بـه همـين علـت ناب

 شناخت افكار و نگرش افراد نقـش ارزشـمندي در درك
 اجتماعي ناشي از ناباروري ايفـا خواهـد - معضالت رواني

 ي با اين وجود افراد نابارور معموالً تمايلي به ارائـه . كرد
 اطالعات شخصي در مورد نابـاروري و پيامـدهاي آن در

 از اين رو به منظـور درك . ندارند زندگي خصوصي خود
 هاي اجتماعي فرهنگي ناباروري، استفاده از عميق جنبه

 . روشهاي كيفي تحقيق مفيد خواهد بود
 با عنايت به مطالب فوق، و با توجه به عدم انجـام پژوهشـي
 كيفي در زنان نابارور با علت زنانه نابـاروري در ايـران، ايـن

 اكـات و تجربيـات ايـن پژوهش با هدف شناخت نيازها، ادر
 رود كـه نتـايج ايـن تحقيـق اميـد آن مـي . افراد انجام شد

 هاي مختلف هر چند كوچك در جهت تدوين برنامه گامي
 . مشاوره اي و حمايتي براي آنان باشد

 روش كار
 از آنجايي كه هـدف از انجـام پـژوهش حاضـر توصـيف

ــود، ــارور ب ــان ناب ــارب زن ــن تج ــه اي ــه روش مطالع ب
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 با توجه بـه اينكـه . گرفت انجام توصيفي ۱ پديدارشناسي
 به علت نوع تحقيـق جامعه پژوهش ، در مطالعات كيفي

ــز ــر ني ــه حاض ــود در مطالع ــي ش ــه نم ــر گرفت  در نظ
 اطالعـات وجـود محدوديتي در مورد محل جمـع آوري

 نداشت و شركت كنندگان در پـژوهش از افـراد نابـارور
 فهان، مراجعه كننده به مركز ناباروري شهيد بهشتي اصـ

 افرادي كه محقق به طور اتفـاقي در امـاكن عمـومي بـا
 شد، يا توسط آشنايان و دوسـتان معرفـي آنان آشنا مي

 ايـن افـراد زنـان نابـارور . شدند گشتند، انتخاب مي مي
 هاي ورود به پژوهش بوده و ايراني بودند كه واجد معيار

 معيارهاي ورود . تمايل به شركت در اين مطالعه داشتند
 سپري شدن حداقل يك سـال از : عبارتند از ژوهش به پ

 زيرا طبق تعريف علمي ناباروري به عدم باروري « ازدواج
 يك زوج بعـد از يكسـال تمـاس جنسـي مـنظم بـدون
 استفاده از روشـهاي پيشـگيري از بـارداري اطـالق مـي

 و مسجل شدن علت زنانه ناباروري آنها، عـدم » ). ۱ ( شود
 مجـدد، توانـايي بيـان ي جدايي و ازدواج داشتن سابقه

ــد  احساســات، عواطــف و تجربيــات، عــدم داشــتن فرزن
 تـا زمـان نمونه گيـري بـه مـدت شـش مـاه و . خوانده

 در نهايـت . يافت ادامه ها داده دسترسي محقق به اشباع
 . زن نابارور در اين مطالعه شركت نمودند ۱۴ تعداد

 انجام مصاحبه با افراد شركت كننده و استخراج كُـد هـا
ــه ع ــده ي يكــي از پژوهشــگران ب ــد ( ه  كارشــناس ارش

 بود، لكن طبقه بندي داده ها به منظـور ايجـاد ) مامايي
 . مفاهيم نهايي با همكاري ساير پژوهشـگران انجـام شـد

 هـا در مـورد اهميـت و هـدف از قبل از انجام مصـاحبه
 انجام پژوهش به شركت كنندگان توضـيح داده شـده و

 محرمانـه بـودن در ان جلب اطمينان واعتماد آنـ پس از
 زمـان هر مطالعه در ز خروج ا براي آزاد بودن مصاحبه و

 محيطــي آرام و ر مصــاحبه د ، رعايــت نكــات اخالقــي و
 دسـتگاه به وسيله و شد انجام سواالت باز با خصوصي و

 سپس مطالب ضـبط ضبط گرديد، ضيط صوت ديجيتال
 بـا هـر . شده و به نگـارش در آمـد به دقت شنيده ، شده

 افراد شركت كننده تنها يك بار مصـاحبه انجـام كدام از
 . دقيقـه بـود ۴۵ - ۶۰ گرفت و مدت زمان انجام مصاحبه

Phenomenology. 1 

 ها از روش هفت مرحلـه اي به منظور تجزيه و تحليل داده
 . كاليزي استفاده شد

 انجام مراحل كاليزي بدين صـورت بـود كـه پژوهشـگر
 كليه ي توصيف هاي شركت كنندگان را مكرراً مطالعـه

 ، با آنان هم احساس م مفاهي اين به منظور درك نموده و
 ســــپس جمـــالت و واژگــــان مـــرتبط بــــا . شـــد

 پديده ي مورد مطالعه را استخراج نموده و به هـر كـدام
بعد . از جمالت استخراج شده معني و مفهوم خاصي داد

 از مرور توصيفات شـركت كننـدگان مفـاهيم مشـترك
 جهـت هاي خاص موضوعي قرار داده شد و درون دسته

 موثــق نمــودن مطالــب بــه توضــيحات اصــلي مراجعــه
 در مرحله بعد عقايد استنتاج شده به توصـيفي . مي شد

 در نهايت يافته هاي نهـايي . جامع و كامل تبديل گشت
 حاصل، به منظور اطمينان از موثق بودن آنها به شـركت

 . كنندگان ارائه شد
 به اين ترتيب بر اساس سـه مرحلـه اول روش كاليـزي،

 اهيم استنباط شده از مصاحبه با شركت كنندگان در مف
 در مرحله بعد سعي شد تا كدهاي . كد قرار گرفت ۳۲۰

 استخراج شده در دسته بندي هاي خاص موضوعي قرار
 به اين منظور، ابتدا زير مجموعه هايي ايجـاد . داده شود

 شد كه از ادغام آنها دسته هاي فرعي شكل گرفـت و از
 ي نهايتا مفاهيم اصـلي پـژوهش تركيب چند دسته فرع

 . بوجود آمد
 احساس عدم داشـتن « به عنوان مثال از تركيب كدهاي

ــر ــراي همس ــابق ب ــه س ــايتي « ، » جاذب ــي كف ــي « ، » ب  ب
 تغييـر در " و كدهاي مشـابه، دسـته فرعـي » مسئوليتي

 و از كنـار هـم قـرار گـرفتن . شكل گرفت " خود پنداري
 چـالش « ، » تغيير در خود پنداري « دسته جات فرعي تر

 دسـته » هاي منفـي واكنش « و » در مورد فرزند خوانده
 در نهايـت از . فرعي پيامدهاي عاطفي رواني بوجود آمـد

 و » پيامـدهاي عـاطفي روانـي « مجموع دو دسته فرعـي
 مفهوم اصـلي تـنش هـاي » پيامد هاي جنسي جسمي «

 . فردي استنباط شد
 در نهايت در مرحله چهارم از مراحل هفت گانه كاليزي،

ــ ــده در كلي ــتنباط ش ــاهيم اس ــوم محــوري ۴ ه مف  مفه
ــردي، چــالش در ارتباطــات، معضــالت تــنش «  هــاي ف

. جاي گرفت » درماني و باورها و اعتقادات
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 انجام مصـاحبه هـا تـا زمـاني ادامـه يافـت كـه اشـباع
 مصـاحبه، ۱۰ اطالعات به وجود آمد يعني بعد از انجـام

ــدي ــاي بع ــاحبه ه ــيچ داده ي ) مصــاحبه ۵ ( در مص  ه
 . ي به دست نيامد جديد

 محور ارزش ۴ صحت و استحكام مطالعه حاضر ريشه در
 واقعي، كاربردي بودن، تداوم و مبني بر واقعيـت بـودن،

 ارزش واقعي بـدين معناسـت كـه بيـان حاصـل از . دارد
 تجربه براي كسي كه آن را به طور واقعي تجربـه كـرده

 در ايـن پـژوهش بـا مراجعـه بـه . است قابل قبول باشد
 هاي حاصـله كنندگان و به تاييد رساندن بيانيه شركت

 اين امر محقق گشت و چنانچه در مواردي نظـر شـركت
 كننده با نظر محققان متفاوت بود كد ها با نظر شـركت

 كاربردي بودن يا قابليت اجـرا . كننده اصالح مي گرديد
 هـاي بدان اشاره دارد كه آيا نتايج در گروهها يـا مكـان

 رد؟ در اين مورد نيز سعي شـد تـا بـا ديگر نيز كاربرد دا
 عدم انتخاب يك مكان مشـخص بـراي نمونـه گيـري و

 از طيف نسبتاً گسترده سـني و سـوابق ها انتخاب نمونه
 . فرهنگي اجتمـاعي گونـاگون ايـن مهـم بـرآورده شـود
 همچنـين ثبــات هنگـامي بــه دسـت آمــد كـه شــركت
 كنندگان پاسخهاي نامتنـاقض و همسـاني بـه سـواالت

 هـاي مختلـف مطـرح شـده بــود، كـه در قالـب مشـابه
 فرآينـد و انجـام واقعي بـودن پـژوهش هت ج . دادند مي
 تا سعي كردند پژوهشگران ، خالي از هر گونه تعصب ، آن

 هر گونه تعصب در مورد پديده مـورد پـژوهش را در تمـام
 . مراحل مطالعه از خود دور سازند

 نتايج
 تحليـل نتايج بدست آمده در اين پـژوهش بـا تجزيـه و

 زن نابارور حاصل ۱۴ اطالعات كسب شده از مصاحبه با
 نفـر ۹ زن شـركت كننـده در پـژوهش ۱۴ ميان از . شد

 از . نفر كارمند و يك نفر شـغل آزاد داشـتند ۴ دار، خانه
 ۳ نظر تحصيالت يك نفر پنجم ابتدايي، يك نفر سيكل،

 . نفر ليسانس بودنـد ۳ نفر ديپلم و ۶ ، نفر اول دبيرستان
 سـال و ۳۵ - ۲۴ ده سني شركت كننـدگان خـانم محدو

 مدت زمان سپري شده . سال بود ۲۸ ميانگين سني آنان
 سـال ۳ : از ازدواج شركت كنندگان خانم به شرح زير بود

 ۲ ( سال ۸ ، ) سه نفر ( سال ۶ ، ) دو نفر ( سال ۵ ، ) يك نفر (
 ۲ ( سـال ۱۱ ، ) دو نفـر ( سال ۱۰ ، ) يك نفر ( سال ۹ ، ) نفر
 ). يك نفر ( سال ۱۳ ، ) نفر

 زنان نابارور شركت كننده در پژوهش تجربه زيستي زنان نابارور فردي مشخصات - ۱ جدول
 % ۶۶ : سال و بيشتر ۳۰ % ۴۴ : سال ۳۰ زير سن

 % ۲۲ : سال ۱۰ بيش از % ۷۱ : سال ۵ - ۱۰ % ۷ : سال ۵ كمتر از مدت زمان سپري شده از ازدواج
 % ۲۱ : بيشتر از ديپلم % ۴۳ : ديپلم % ۳۶ : زير ديپلم تحصيالت

 % ۷ : آزاد % ۲۹ : كارمند % ۶۴ : خانه دار شغل
 % ۱۵ : ساير % ۱۴ : لر % ۷۱ : فارس نژاد

 هـاي حاصـل از مصـاحبه، پس از تجزيه و تحليـل داده
 ي فـردي، هـا تنش « مفهوم محوري ۴ نتايج پژوهش در

ــا و ــاني و باوره ــالت درم ــات، معض ــالش در ارتباط  چ
 . بيان گرديده است » اعتقادات

 هاي فردي بود كه از دو اط شده تنش اولين مفهوم استنب
 - روانـي و مشـكالت جسـمي - جنبه پيامـدهاي عـاطفي

 افراد شركت كننده خود را . باشد جنسي قابل بررسي مي
 در برابر مصائب نابـاروري مستاصـل يافتـه و پاسـخهاي

 دادند؛ احساس ضعف و عاطفي متعددي از خود بروز مي
 اه، تنهايي، پستي، ناباوري و انكار، عصبانيت، احساس گن

 . زد ترس و نااميدي به كرات در بيانات اين افراد موج مي

 ... ياد، نمي دونـم چـرا اينجـوري شـده از خودم بدم مي
 دوني بچه اميـد پيـري آدمـه، ترسم آخه مي خيلي مي

 وقتي بچه نداري اميدت نااميـد ميشـه، پشـتت خاليـه،
 همش نگران فرداتي، مثال اگه زبونم الل يـه اتفـاقي بـرا

 ! وهرم بيفته تكليف من چي ميشه؟ ش
 از ديگر مسائلي كـه زنـان نابـارور بـا آن مواجـه بودنـد

 هـاي غله مش يكي از . موضوع پذيرفتن فرزندخوانده بود
 ذهني رايج كه چالشهاي دروني و بيروني بسياري را نيز

 . به همراه داشت
 بعضي وقتا كه چه عرض كنم، خيلي وقتا به گرفتن يـه

، خـب يـه ... لي به نتيجه نمـي رسـم كنم و بچه فكر مي
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 ي محرم نامحرم بودنش يكي مسئله : سري مسائل هست
 هست، كه بالخره بچه يه جوري بايد محرم خونواده بشه،

 وقتـي ... يكيم مسائل روانيشه كه يه وقت به بچـه نگـن
 ... آورديمش كسي نفهمه كه ما اين بچه رو گرفتيم

 ركت كننده با يكي از احساسات ناخوشايندي كه افراد ش
 : آن مواجه بودند، تغيير در خود پنداري آنان بود

 كنم خيلي بي عرضه ام، اعتماد به نفسم كم احساس مي
 گم تو واقعا هموني كه قبال اينقدر با شده، به خودم مي

 االن حتي ! ؟ ! كردن؟ حوصله بودي و همه ازت تعريف مي
 ديگه حتي شوهرمم مثـل ... نمي تونم زندگيمو نگه دارم

 ... قبل دوسم نداره
 هـاي فـردي، ديگر دسـته موضـوعي مربـوط بـه تـنش

 بسياري از افـراد شـركت . جنسي بود - مشكالت جسمي
 كه به كننده در اين پژوهش از مشكالت جسمي متعدد

 علت فرآيندهاي درماني و بحرانهاي عصبي ناباروري بـر
 مشـكالتي . ابراز نارضايتي داشـتند ، آنان عارض شده بود

 هاي مزمن، خستگي، دردهاي مبهم، درد و چون سردرد
اشتهايي و عوارض اعمال جراحي، چاقي و اضافه وزن، بي

 نشأت بي خوابي همگي از مشكالتي بودند كه افراد آن را
 . دانستند گرفته از ناباروري خود مي

 كـنم دردسرايي كه دارم احساس مـي ي جداي از همه
 ادا در ام و دونين چيـه، نـه اينكـه بخـ دردمند شدم، مي

 بيارم، ولي ديگه جون برام نمونده، صب كه بيدار ميشـم
 . شم هنوز ظهر نشده انگاري كوه كنده باشم، خسته مي

 ... از كت و كول ميفتم
 از ديگر موضوعاتي كه ايـن زنـان بـا آن مواجـه بودنـد،

 اختالالتي چون . مشكالت مربوط به عملكرد جنسي بود
 ه ارگاسـم، موارد رسـيدن بـ كاهش ميل جنسي، كاهش

 ، نگرش منفي به ۱ معاشقه كاهش تعداد نزديكي، نداشتن
ــه رابطــه جنســي و درد در هنگــام نزديكــي  ي ، از جمل

 . مشكالت جنسي افراد شركت كننده در اين پژوهش بود
 ، ... كنم برا شوهرم جذاب نيسـتم االن ديگه احساس مي

 مثل قبلنا دوست ندارم باهاش رابطه داشته باشم، ديگه از
 ، اينا همه اعصابمو بيشتر خورد ... بطه لذت نمي برم اين را
 ... ميكنه

1 Sexplay 

 ي ديگر از مشكالت جنسي زنـان نابـارور شـركت جنبه
 كننده در اين مطالعه، اختالل در عملكرد جنسي همسر

 ي جنسـي بود كه جدا از تاثير بر كاهش كيفيت رابطـه
 زوجين، پيامدهاي عاطفي منفي را نيز براي فرد نابـارور

 . داشت به همراه
 ذاره، االن روي همه چـي اثـر مـي » ناباروري « خواه نا خواه

 ، حتـي يـه بـار گفـت كـه ... شوهرم دير به دير مياد نزديكم
 ! خب اين خودش خيلي دلشكنه ديگـه ! فايده نداره اين كارا

 . بينم اينجوريه ديگه خودمم دوست ندارم منم وقتي مي
 هاي فردي ناباروري عالوه بر جنبه : چالش در ارتباطات

 روابط افراد را نيز چه در سـطح خـانواده و چـه در بعـد
 شـركت كننـدگان در ايـن . اجتماعي مخدوش كرده بود

 پژوهش در گرداب تاثيرات ناباروري بر ارتباطات آنها بـا
 . همسر، خانواده همسر، خانواده، اقوام واجتماع اسير بودند

 هامون گفتيم كه كاش واده راستش ما همون اول به خان
 ي شوهرم هي به روم ، حاال همش خانواده ... نمي گفتيم

 نه اينكه . شم خيلي اذيت مي . زنن ميارن، هي طعنه مي
 ها، همه، زن داداشاي خـودمم بگم فقط خانواده شوهرم

 . متلك ميندازن
ــاني ــان، : معضــالت درم  بــي اطالعــي از فرآينــد درم

 نامناسب تيم درماني هاي گزاف، عوارض و عملكرد هزينه
. بردند از مسائلي بودند كه افراد نابارور از آنها رنج مي

 دكتر بهم گفته بود بيا عمل كن بعد بيا دارو بدم تا بچه
 ، عمل كه كردم اصال فايده نداشت، بعدش دارو ... دار شي

 خوردم خوب بودم بعدش گفـت بيـا بـرا تا دارو مي . داد
 هاش زياد شد، هـم راستش وقتي هزينه . » آي وي اف «

 دوا و عكس سونوش، ديگه نتونستيم ر آمپوالش، هم دكت
 ... برا همينم ديگه نرفتم دنبالش . تامين كنيم

 ديدگاه و عقايد افراد در مورد پديده : باورها و اعتقادات
 برخي از شركت كنندگان در ايـن . ناباروري متفاوت بود

ــه عنــوان يــك امتحــان الهــي ــاروري ب ــه ناب پــژوهش ب
 گريستند، آنها معتقد بودند ناباروري امـري مـاوراي ن مي

 اختيار آنهاست و اگر مشيت الهي ايجاب كند مسلما آنان
 . نيز بچه دار خواهند شد

 خواد يه چيزايي هست كه از دست آدما خارجه، خدا مي
 قدرتشو نشون بده ديگه، به يكي ناخواسته ميده به يكي

فقـط از خـواد امتحانـت كنـه كـه هم اصال نميده، مـي
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 ده، اگرم كه نـه اگه صالح بدونه كه مي . خودش بخواي
 ... رضي به رضي اهللا

 عده اي نيز بر اين باور بودند كه با توكـل بـه خداونـد و
 توسل به بزرگان ديني، احتمال موفقيت درمانشان بيشتر

 بنـابراين بـا اتكـا بـه عقايـد مـذهبي خـود . خواهد شد
 . دند دا استرسهاي درمان خود را تسكين مي

 نذر كردم اگه حامله بشم بچمو ببرم كربال، گفتم دختـر
 ، اگرم پسر شد كه قربون علي ... ذارم رقيه شه اسمشو مي

 . ذارم علي اصغر اصغر، مي
 در اين بين، عده اي نيز معتقد بودند كه به تالفي گناهان
 گذشته به ناباروري مبتال شده اند و ناباروري را به نوعي

 . دانستند خود مي تاوان خطاهاي قبلي
 با خودم ميگم اين همه آدم، چرا من بايد بچه دار نشم؟
 حتما يه كاري كردم كه خدا منـو مسـتحق ايـن عـذاب

 ... كرده، ديگه خدا هم منو تنها گذاشته

 بحث
ــدگان در ــركت كنن ــارب ش ــه تج ــق ب ــاهي عمي ــا نگ  ب

 ي حاضــر مشــخص شــد كــه يكــي از مفــاهيم مطالعــه
 هـاي فـردي اسـت ن، تـنش استنباط شده از تجارب آنا

 روانـي و مشـكالت - ي مسـائل عـاطفي كه از دو جنبه
 مسـلما تشـخيص . جنسي قابل بررسـي اسـت - جسمي

 مثل بحرانـي اسـت ناباروري و عدم توانايي فرد در توليد
 عـاطفي بـروز - ي اول بـا مشـكالت روانـي كه در وهله

 كننـدگان در ايـن پـژوهش از بعضي از شركت . يابد مي
 بـه عنـوان اولـين واكنشـهاي عـاطفي » انكار ناباوري و «

 رسـد كـه ايـن امـر بـه به نظر مي . نمودند خود ياد مي
ــا بحــران ــاعي در مواجهــه ب ــك مكانيســم دف ــوان ي  عن

 ). ۹ ( باشد ناباروري مطرح مي
ــاطفي ــروز مشــكالت ع ــده - ب ــا پدي ــي در مواجــه ب  روان

 تـرس يكـي از مشـكالتي . ناباروري امـري شـايع اسـت
 ننـده در ايـن پـژوهش بـا آن است كه افـراد شـركت ك

 ي عباسـي شـوازي و همكـاران در مطالعه . مواجه بودند
 نيـز، تــرس از عــدم تـداوم زنــدگي زناشــويي و جــدايي

 ، ) ۴ ( همسر مهمترين انگيزه و عامـل درمـان بـوده اسـت
 . ي حاضر همخواني دارد كه با نتايج مطالعه

ــدگان ــركت كنن ــارب ش ــرس در تج ــود، ت ــن وج ــا اي  ب
 بخشـي از ايـن ). ۱۲ ( ديده نمي شود ي ايمسون مطالعه

 مسئله به تفاوتهاي فرهنگـي جامعـه پـژوهش حاضـر و
 وابسـتگي . شركت كنندگان در آن پژوهش مربوط است

 اقتصادي اجتماعي زنـان بـه شـوهران، زشـتي طـالق و
 همسـري مـردان، تـرس را در زنـان امكان زندگي چند

 دومـين تفـاوت، احتمـاال . نابارور ايراني تشديد مي كند
ــژوهش آن ــه پ ــاي ورود ب ــاوت در معياره ــت تف ــه عل  ب

 زيـرا در پـژوهش يـاد . ي حاضر اسـت مطالعه و مطالعه
 مصـاحبه بـا ( شده افراد شركت كننـده زوجـين نابـارور

 ) فرد نابارور و همسر به صورت همزمان انجام شـده بـود
 شـايد بتـوان . و متعلق به طبقه اجتماعي متوسط بودند

 ز حمايـت عـاطفي وي در اي ا همراهي همسر را نشـانه
 نظر گرفت ضمن اينكه شايد حضور همسر مانع از ابـراز
 . احساســاتي چــون تــرس، تنهــايي و غيــره بــوده باشــد
 همچنين در مطالعه ي ايمسـون افـراد در مـورد تـامين
 مخارج درمان تحت فشار نبودند در حـالي كـه اسـترس
 تامين هزينه هـا، تـرس از شكسـت درمـان و آينـده ي

 . را در مطالعه حاضر تشديد مي نمود بدون فرزند
 تغيير در خود پنداري از ديگر مسـائلي اسـت كـه زنـان

 همچـون . نابارور در پژوهش حاضر بـا آن مواجـه بودنـد
 ، فقدان اعتماد به نفـس و احسـاس ) ۱۰ ( ساير مطالعات

 حقارت و پايين تر بودن نسبت به ديگران را در شـركت
 . كنندگان در اين پژوهش بارز بود

 زنـان " : جوهانسون و همكاران معتقدنـد همين رابطه در
 نابارور، احساس عدم زنـانگي، ضـعف و بيمـاري دارنـد،

ــدن خــود  رحــم و « چــون نمــي تواننــد از يــك عضــو ب
 بـر خـالف نظـر ). ۱۱ ( " درست استفاده كننـد » تخمدان

 ي حاضر زنان در عـين اينكـه از جوهانسون، در مطالعه
ــد، عــدم ث ــايي در داشــتن فرزن ــدگي عــدم توان ــات زن  ب

 زناشويي و ترس از نداشتن پشـتوانه در آينـده نگـران و
 مغموم بودند، ولـي هويـت خـود را بـه عنـوان يـك زن

 . پذيرفته بودند
 هر چند در مطالعات مشابه به ايـن نكتـه اشـاره نشـده
 است، ليكن چالش در مورد فرزند خوانـده نيـز معضـلي
ــا ــژوهش را ب ــن پ ــدگان در اي ــركت كنن ــه ش ــود ك  ب

 ميل يا عدم تمايـل . ي جدي مواجه ساخته بود ها تنش
 بـه پــذيرش فرزندخوانـده، اصــرار همسـر بــه پــذيرفتن
ــت ــالعكس مخالفـــت او، دخالـ ــا بـ  فرزندخوانـــده و يـ

هـاي جـدي زنـان ي زوجين و غيره، از دغدغه خانواده
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 رسـد عـدم توجـه به نظر مي . نابارور در اين مطالعه بود
 عـات مربـوط بـه ي فرزندخوانده در ساير مطال به مسئله

 . تفاوت در فرهنگ، نگرش و مسائل مذهبي آنـان باشـد
 چگونگي محرم نمودن طفل به خانواده، مجهـول بـودن
 شجره خانوادگي او و واكنش اقوام و آشـنايان بـه طفـل
 تـازه وارد از جملـه مسـائلي هسـتند كـه زوجــين را در

 . پذيرفتن فرزندخوانده مردد مي كند
 هـوم تنشـهاي فـردي در ي ديگـري از مف زير مجموعـه

 مشـكالتي . جنسي اسـت - اين مطالعه، مشكالت جسمي
 چون سردرد، خستگي، بي اشتهايي، و اختالالت خـواب
از شكايات شايع جسـمي زنـان نابـارور در ايـن مطالعـه

 ي ايـن مطلـب نتايج ساير مطالعات نيز نشـاندهنده . بود
 در افـراد نابـارور بـه طـور جسـماني شـكايات است كه

 افـزايش فشـارخون و اولسـر ). ۱۳ ( شتر اسـت واضحي بي
 شـركت كننـدگان % ۱ / ۸ و % ۱۷ / ۳ پپتيك به ترتيـب در

 ). ۷ ( مشاهده گرديده بود ي يومزوليك مطالعه
ــن و همكــاران در مطالعــه ) ۱۴ ( شــرود ــه اي  ي خــود ب

 هــاي نتيجــه رســيدند كــه كــاهش رضــايت از فعاليــت
 » نزديكيهاي زمانبندي شـده « جنسي به مقدار زيادي به

 ظور فرآيندهاي درمـاني و نگرانـي در مـورد انجـام به من
 نزديكي در هنگام تخمك گذاري مربوط اسـت كـه ايـن

 » نزديكيهـاي خودخواسـته « مسئله باعث كاهش تعـداد
 از يك سو و افـزايش اسـترس زوجـين نابـارور از سـوي

 رسـد كـه عـالوه بـر مـوارد به نظر مـي . شود ديگر مي
 ين و خـالء فوق، مشكالت ايجـاد شـده در روابـط زوجـ

 عاطفي موجود در زندگي زناشويي افراد نابـارور شـركت
 كننده در پژوهش حاضر، باعث كـاهش كيفيـت روابـط

 ضـمن اينكـه بـه علـت اهميـت . گردد جنسي آنان مي
 زياد فرزند و فرزندآوري در فرهنگ ايرانـي، توليـد مثـل

 شود، بـه يكي از اهداف مهم رابطه جنسي محسوب مي
 ، انجام رابطه جنسي را بيهـوده نحوي كه شكست در آن

 جلــوه داده و در نتيجــه ميــل و لــذت انجــام آن را نيــز
 . كاهش خواهد داد

 دومـين مفهـوم كلـي اسـتنتاج شـده در ايـن پــژوهش،
ــات اســت ــالش در ارتباط ــان . چ ــدد نش ــات متع  مطالع

 اند كه ناباروري، عواقـب و پيامـدهاي خـانوادگي و داده
ــراد ن ــراي اف ــاعي بســياري را ب ــال اجتم ــه دنب ــارور ب  اب

 كننــدگان در ايــن پــژوهش نيــز شــركت ). ۱۰ ( دارد

 اجتمــاعي - چالشــهاي بســياري را در ارتباطــات فــردي
 آنچه در اين ميـان جـاي تامـل . خود تجربه كرده بودند

 دارد تحت فشـار بـودن زنـان نابـارور از سـوي خـانواده
 شــايد بتــوان ايــن پديــده را بــه پــذيرش . شــوهر اســت

 ر داشـتن فرزنـد، چنـد همسـر و اجتماعي حق مردان د
 حتي تصميم در مورد طالق از يك سو و مـذموم بـودن

 . طالق براي بانوان نسبت داد
 ي عباسي شـوازي و همكـاران نيـز نابـاروري در مطالعه

 ي فـرد تهديدي جدي در رابطه فرد با همسـر و رابطـه
 ضـمن اينكـه فعاليتهـاي . با خانواده همسر بـوده اسـت

 ز تحـت تـاثير قـرار داده اسـت؛ بـه اجتماعي افراد را نيـ
 نحوي كه شركت كنندگان در آن پژوهش ضمن تـالش
 براي مخفي نگاه داشتن ناباروري، كمتر در جمـع اقـوام

 ). ۴ ( شدند و آشنايان حاضر مي
 يكي ديگر از مفاهيم بدست آمـده از تجربيـات شـركت
 كنندگان در اين پـژوهش معضـالتي بـود كـه افـراد در

 . جربه كرده بودند حين فرآيند درمان ت
 همچـون ، نظرات افراد شركت كننده در مطالعـه حاضـر

ــه ــبت ب ــون، نس ــژوهش ايمس ــدگان در پ ــركت كنن  ش
ــود؛ ــاروري بــه طــور كلــي منفــي ب  سيســتم درمــان ناب
 ايمسون اين نارضايتي را به عدم توضيح فرآيند درمـان،
 كمبـود آگــاهي پرســنل، كيفيــت حمايــت و نــوع روش

 ). ۱۲ ( دانسـت نان مربـوط مـي استفاده شده در درمان آ
 توانـد در نارضـايتي رسد كه موارد فوق مـي به نظر مي

 هاي كمك باروري در ايـران نيـز افراد نابارور از سيستم
 . دخيل باشد

 نكتـه ي شـايان تـوجهي كـه در مطالعـات ديگـر بـدان
 پرداخته نشده، نارضـايتي افـراد از هزينـه هـاي گـزاف

ــه ــي از هزين ــل بخش ــدم تقب ــاني و ع ــط درم ــا توس  ه
 ايـن مشـكل بسـياري از . هاي بيمه كننده اسـت شركت

 شركت كننـدگان را وادار بـه اشـتغال يـا تـرك نمـودن
 . درمان نموده بود

 چهارمين مفهـوم بدسـت آمـده از ايـن پـژوهش تـاثير
 باورهـا و اعتقـادات افـراد شـركت كننـده در تطـابق بــا

 برخي از شركت كنندگان در اين پـژوهش . ناباروري بود
 نگريسـتند و ناباروري به عنوان يك امتحان الهي مي به

 عده اي نيز ناباروري را به گناهان گذشته و طـرد شـدن
جوهانســون بيــان . دادنــد از رحمــت الهــي نســبت مــي
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 كند اگر افراد در زندگي به دنبال ارزشـهاي ديگـري مي
چون معنويات باشند، استرس نابـاروري را بهتـر تحمـل

 ي شـركت كننـده در مطالعـه برخي از افـراد . كنند مي
ــون از نابــاروري بــه عنــوان فرصــتي بــراي  جوهانس

 كردنـد تفريحي بيشتر يـاد مـي - هاي اجتماعي فعاليت
 و معتقد بودند كه نبايد با افسوس و مـاتم ايـن فرصـت

 ). ۱۱ ( را از دست داد
 نتايج اين پژوهش نشـان داد در مـواردي كـه افـراد بـه

 ورائي و خـارج از ي مـا ناباروري به عنـوان يـك مسـئله
 . نگريستند، احسـاس گنـاه كمتـري داشـتند اختيار مي

 در مقابل، برخـي از شـركت كننـدگان كـه نابـاروري را
 دانسـتند، بـه شـدت از تاوان گنـاه يـا عمـل نـاروا مـي

 . نتيجه گرفتن از درمان نااميد بودند
ــراد در شــرايط پراسترســي چــون از طرفــي  واكــنش اف

 و باورهاي آنـان قـرار دارد، و ناباروري، تحت تاثير عقايد
 ي نگرش آنان بـه نابـاروري عواطـف و رفتارهـاي نحوه

 . كند آنان را هدايت مي
 با توجه به مفاهيم استنباط شده در اين مطالعـه، مـوارد
 زير در جهت بهبود كيفيت خدمات ارائه شده بـه افـراد

 . گردد نابارور پيشنهاد مي
 جهـه بـا نابـاروري، از آنجايي كه زوجين جوان تا هنگام موا

 ي رسـد ارائــه آشـنايي قبلـي بـا آن ندارنـد، بـه نظـر مـي
 اطالعاتي مختصر در مورد ناباروري، در كالسـهاي مشـاوره

 تري را در زوجين در هنگام بروز ايـن ازدواج بينش صحيح
 در عين حال اطـالع رسـاني جـامع در . مشكل فراهم نمايد

 تمـالي و نـرخ مورد علل ناباروري، مراحل درمان، عوارض اح
 درمـاني فشـار روانـي وارد بـر افـراد نابـارور را هـاي هزينه

 . كاهش مي دهد
 چيره مي شـود ناباروري آنچنان ناباورانه به زندگي افراد

 كه گاه توان تجديـد نيـرو و امكـان زنـدگي مثمـر را از
 لذا تشكيل جلسـات مشـاوره اي . آنان سلب خواهد كرد

 ك روانشـناس يـا حمايتي و بهره گرفتن از همكـاري يـ
مشاور در كادر درماني از فوايـد بـي شـماري برخـوردار

 . باشد مي

 خدمات كمك باروري نيز جـدا از احسـاس نگرانـي كـه
 كننـد، ي درمان در فرد نابارور القا مـي در مورد نتيجه

ــه ــامين هزين ــترس ت ــز اس ــان را ني ــزاف درم ــاي گ  ه
 اتخـاذ . نمايند علي الخصوص به زنان نابارور تحميل مي

 تمهيداتي در جهت تامين حداقل بخشي از ايـن هزينـه
ــركت ــايتي و ش ــات حم ــط موسس ــه، توس ــاي بيم  ه

ــراي ايــن افــراد ايجــاد پشــتوانه  ي مــالي مناســبي را ب
 . خواهد كرد

 نتيجه گيري
 ناباروري ابعاد مختلف زندگي زنان نابارور را تحت تـاثير

 به دنبال تشخيص نابـاروري، تـنش هـاي . قرار مي دهد
 چالش در ارتباطات و مشكالت مربوط به فرآينـد فردي،

 درمان زندگي فرد را دستخوش تغيير مي نمايد؛ ضـمن
 اينكه نگرش افراد به ناباروري و چگونگي تطابق آنهـا بـا

 در . اين مسئله، تحت تاثير عقايد و باورهاي آنان قرار دارد
 همين راستا جهت ارائه خدمات درماني بهينه بـه افـراد

 دوين و اجراي برنامه هـاي مختلـف حمـايتي و نابارور، ت
 . گشا باشد مشاوره اي مي تواند راه

 تشكر و قدرداني
 دانند از مسـاعدت معاونـت نويسندگان بر خود الزم مي

ــوم پزشــكي و خــدمات  محتــرم پژوهشــي دانشــگاه عل
 بهداشتي درماني استان اصـفهان كـه حمايـت مـادي و

 اسـگزاري معنوي ايـن پـژوهش را عهـده دار بودنـد، سپ
 همچنين از از رياسـت محتـرم مركـز بـاروري و . نمايند

 نابـاروري شـهيد بهشــتي اصـفهان و نيــز افـراد محتــرم
 شركت كننده در پژوهش كه بـدون يـاري آنـان انجـام

 در . اين پژوهش امكان پذير نبـود، قـدرداني مـي گـردد
ــايي ــا از راهنم ــده انته ــاي ارزن ــرم ه ــاتيد محت  ي اس

ــاي ــتاري مام ــكي دانشــكده پرس ــوم پزش ــگاه عل  ي دانش
 هاي بيدريغ سركار خانم دكتر مـريم اصفهان و حمايت

 . دارابي نهايت سپاس و امتنان را داريم
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