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چکیده
ناباروری با توجه به شرايط فرهنگي ايران مسئلهای دارای اهمیت است .امروزه برای حل اين مسئله
دانش پزشکي روشهای متنوعي ازجمله رحم جايگزين و لقاح آزمايشگاهي را پیشنهاد ميکند.
روشهای مذکور عالوه بر آنکه ميتوانند در باروری مؤثر باشند ،آثار و پیامدهای مثبت و منفي
متعددی را در زندگي زنان نابارور به همراه دارند .اين پژوهش در حوزۀ انسانشناسي پزشکي و
بهصورت کیفي انجام شده است .دادهها با مشارکت  15زن نابارور و با استفاده از فنون مشاهده و
مصاحبۀ عمیق در مرکز درمان ناباروری شهر يزد و با رعايت حداکثر واريانس اجتماعي -فرهنگي و
جمعیتشناختي به دست آمده است .بر اساس دادههای گردآوری شده ،ده درونمايۀ اصلي و چندين
درونمايۀ فرعي استخراج شد و بر اساس آنها مفاهیم اصلي پژوهش به دست آمد .برای تحلیل
يافتههای پژوهش ،از پديدارشناسي تفسیری ( )IPAاستفاده شده است .نتايج نشان ميدهند که
ناباروری يکي از مهمترين عوامل ايجاد فشارهای رواني و جسمي بر زنان نابارور است .اين زنان در
طول فرآيند درمان ،پیوستاری از امید و ناامیدی را تجربه کرده و در اين مسیر از راهکارهای متنوعي
برای مواجهه با آن استفاده ميکنند .درواقع بارور شدن برای آنها امید دوباره برای زندگي است و با
تولد فرزند ،گويي خود مجدد متولد شده و زندگي جديدی را در کنار فرزندشان شروع کردهاند.
کلیدواژگان :انسانشناسي پزشکي ،پديدارشناسي تفسیری ،رحم جايگزين ،لقاح آزمايشگاهي،
ناباروری.
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مقدمه و بیان مسئله
انسانشناسي پزشکي شاخهای از دانش انسانشناسي است که به اندرکنش بدن -ذهن
عالقهمند است و در پي میانجیگری حوزههای روانشناختي و اخالقي بوده و به مطالعۀ
روابط مابین امر اجتماعي و امر زيستي ميپردازد (الکساندراکیس .)73 :2001 ،انسان
شناسي پزشکي به مطالعۀ تجربۀ زيسته از بیماری عالقهمند است .انسانشناساني که در اين
حوزه کار ميکنند معتقدند که فرهنگي که فرد بیمار در آن زندگي است بر تجربۀ بیماری
اثر ميگذارد .باروری رويدادی مهم در زندگي به شمار ميآيد و نازايي بهعنوان يک بحران با
طیف وسیعي از مشکالت اجتماعي ،رواني ،جسماني و مالي تعريف ميشود .ماهیت پیچیدۀ
ناباروری ،مسائل پیشگیری ،تشخیص و درمان ،آن را به يک مسئلۀ جهاني برای بهداشت
عمومي تبديل کرده است .باوجود جمعیت باالی کشورهای درحالتوسعه  ،حل مسائل
ناباروری در بهداشت عموميِ آنها يک اولويت نیست .داشتن فرزند در کشورهای
درحالتوسعه تأثیر مهمي بر سالمت شخصي يک زوج دارد و وضعیت زن را در درون يک
خانواده و جامعه تثبیت ميکند (حسنپور ازغدی .)1392 ،در اين کشورها کودکان به داليل
اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادی دارای ارزش هستند؛ بنابراين ناباروری سبب رنج اجتماعي و
رواني برای افراد نابارور بهخصوص زنان است (همان) بااينکه نقش و وضعیت زنان در جامعه
نبايد صرفاً توسط ظرفیت باروریشان تعريف شود ،اما احساس زنانگي در بعضي جوامع از
طريق مادر بودن تعريف ميشود که اغلب تنها روش برای ارتقاء وضعیت زن درون خانواده و
جامعه است .يک زن ،تنها زماني کامل در نظر گرفته ميشود که مادر شود و اين يکي از
علل نابرابری بین زن و مرد است که نقش اصلي زن در جامعه تنها بهعنوان مادر درک مي
شود .ازاينرو رنج وابسته به جنسیت در ناباروری وجود دارد.
زنان اغلب برای ناباروری سرزنش ميشوند حتي اگر علت ناباروری نباشند و عالوه بر
آسیبهای اجتماعي ،مداخالت پزشکي تهديدکننده حیات را نیز تحمل ميکنند .تحقیقات
موجود نیز نشان ميدهد اثرات ناباروری بر زنان عمیقتر از مردان است .ازآنجاکه نازايي
باعث عدم توانايي برای رسیدن به نقش موردنظر اجتماعي ميشود ،اغلب با پیامدهای
اجتماعي -رواني همراه است .مطالعات مختلفي به بررسي جنبههای روانشناختي ناباروری
پرداختهاند .مشکالت روانشناختي بیماران نابارور پیچیده است و تحت تأثیر عواملي چون
فرهنگ ،جنسیت ،علت و طول مدت ناباروری ،کاربرد روشهای درماني و سابقۀ حاملگي
ناموفق قرار ميگیرد (همان.)18 :
ناباروری تأثیرات وسیعي مانند احساس درماندگي ،تعارض ،سرخوردگي ،کاهش
اعتمادبهنفس ،افسردگي ،انزواطلبي ،خشم ،احساس گناه ،احساس عدم زيبايي و بيمعنايي
در زندگي ايجاد ميکند (نجمي و همکاران .)20 :1380،زني که قادر نیست مادر شود عالوه
بر پیامدهای رواني بايد هزينههای اجتماعي پرداخت کند که ميتواند ازدواج ناپايدار،
چندهمسری ،خشونت خانوادگي ،انگ اجتماعي ،طرد اجتماعي ،محرومیت اقتصادی،
ازخودبیگانگي اجتماعي و کاهش منزلت اجتماعي باشد (همان) .داغ ننگ موقعي روی مي
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دهد که فردی يک ويژگي غالباً عیني داشته باشد که هويت اجتماعي او را بيارزش ميکند،
تا جايي که ويژگيهای ديگر وی هرچند مثبت و برجسته در پردۀ آن ويژگي منفي پنهان
شود .ازاينجهت گاهي برای مردان ،ناباروری اغلب بهمثابۀ حمله به مردانگي آنها و برای
زنان معادل «بيثمری» تصور ميشود .بنابراين بارور شدن برای اين افراد رهايي از همۀ
فشارهای رواني و جسمي و بازگشت دوباره به زندگي است.
با توجه به اينکه هدف اين مقاله مطالعه انسانشناختي تجربه زيسته زنان بارورشده با
استفاده از روشهای درمان ناباروری است ،درنتیجه تمام ابعاد آن به منزل مسئلهای
اجتماعي و فرهنگي مطالعه ميشود و بر مبنای اطالعات به دست آمده از مصاحبههای
عمیق و پديدارشناختي از زنان بارورشده با استفاده از روشهای ناباروری ،تصويری از تجربۀ
زيستۀ آنان ترسیم خواهد شد.

مبانی نظری
پژوهش حاضر بر آن است تا ضمن توجه به نظريهها و بدون تالش برای رد يا اثبات آنها،
پرسشهايي دربارۀ وضعیت زنان نابارور در خانواده و اطرافیان و تأثیراتي که بهطور متقابل از
ناباروری ميپذيرند ،تدوين کند تا از اين راه تجربۀ زيستۀ زنان نابارور را بیان کند.
نظریۀ سیستمی خانواده
نظريۀ سیستمي خانواده مبتني بر تعامالت افراد درون خانواده است .اين نظريه خانواده را
سیستمي باز ميداند که با ديگر سیستمها در ارتباط است .نظريۀ سیستمي خانواده در
موضوع ناباروری به تأثیرات ناباروری بر ازدواج ،زوجین و خانوادههايشان تمرکز دارد .در
چرخۀ زندگي خانوادگي تعدادی مراحل مورد انتظار وجود دارد که بیشتر مردم آن را به
شکل قابل پیشبیني سپری ميکنند .مرحلۀ «پدر و مادری» بهعنوان يکي از مراحل زندگي
نشاندهندۀ تثبیت يک خانوادۀ جديد است .ناباروری باعث ميشود تا زوجین به مرحلۀ
پیشبینيشده «پدر و مادری» نرسند و نظم فعالیتهای زندگي و نقشهای افراد مختل
شود کارکردهای خانواده آسیب ببینند و مرزهای روابط میان زوجین با يکديگر و خانوادهها
مشخص نباشند .بعضي از زوجین نابارور ممکن است به علت ناباروری مرزهای سخت برای
خود ايجاد کنند .آنها کوشش ميکنند که خود را از دخالت بیگانگان در زندگي خصوصي
شان حفظ کنند .اين کنش ممکن است دلیل انزوای آنها از خانواده و جامعه شود .افراد
ناباروری که خود ،تکفرزند بودهاند ،با مشکالت زيادتر ،ازجمله فشار خانواده برای طالق و يا
ازدواج مجدد روبهرو هستند و برای رهايي از اين فشار به سمت جدايي و قطع رابطه با اقوام
ميروند (برنز و کاوينگتون.)5 :2000 ،
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رویکرد سه بدن
رويکرد سه بدن فرضیهای انسانشناختي در مورد جسم انسان است که توسط شپر ،هیوز و
الک ارائه شده و با فرضیات دوگانهنگر فلسفۀ دکارت درزمینۀ ادراک پزشکي از بدن در
چالش است .اين رويکرد مفهوم و تفاوت معنايي که از لفظ بدنها استنباط ميشود ،آنچه در
جامعه پذيرفتني و يا نپذيرفتني است و قدرت و کنترلي که بر بدن اعمال ميشود را توضیح
ميدهد .رويکرد سه بدن برای درک ديدگاههای مربوط به سطوح فردی ،جامعه ،ساختار و
نفوذپذيری مؤثر است .برای نمونه مفهوم "بدن فردی" کمک ميکند تا شیوههای برخورد
افراد نابارور با موضوع ناباروری و علل و درمان آن ،از ديدگاه زنان و مردان نابارور و بهصورت
جداگانه ،بررسي شود (شپر و همکاران" .)208 :1987،بدن اجتماعي" اشاره دارد به درک
نظرات جامعه دربارۀ اينکه چه کسي ،زن يا مرد ،بیشتر مسئول عدمموفقیت در تولیدمثل
است ،ديدگاههای افراد جامعه در خصوص علل و درمانهای مربوط به ناباروری ،و فهم
پیامدهای ناباروری در زندگي افراد نابارور (داغ اجتماعي)" .بدن نمادين /اجتماعي" برای
ديدن تفاوت بازنماييها و معاني مرتبط با افراد نابارور دارای اهمیت است" .بدن سیاسي"
فهم روابط قدرتي را میسر ميکند که در طبقهبندی اجتماعي افراد نابارور وجود دارد ،و
همچنین مرتبط است با تالشهای اين افراد برای حل معضل ناباروری و اينکه چه کسي
دارای توان و صالحیت علمي برای راهنمايي آنها در درمان است (همان.)209 ،
نظریۀ داغ اجتماعی
نظريۀ داغ اجتماعي (برچسب اجتماعي) در جامعهشناسي با نام اروينگ گافمن پیوند خورده
است .نظريه داغ يا ننگ به درک تجربۀ افراد نابارور که از تجربۀ والد بودن بهطورکلي و مادر
بودن بهطور خاص بيبهرهاند ،کمک ميکند و ميتوان به کمک اين نظريه پیامدهای اين
محرومیت را در زندگي افراد نابارور بررسي کرد .بررسي انواع تبعیضهای موجود ،در پرتو
اين نظريه ،به فهم اينکه چه تبعیضي بیشتر از انواع ديگر آن متوجه زندگي افراد نابارور است
و احساسات اين افراد در مقابل تبعیضات چیست ،ياری ميکند .همچنین اين رهیافت عوامل
تبعیض ساختاری را نیز مشخص ميسازد (گافمن.)3 :1963،

پیشینۀ پژوهش در حوزۀ ناباروری
فهامي و همکارانش ( )1388مطالعهای کیفي تحت عنوان بررسي تجربۀ زيستي زنان نابارور
از ناباروری با علت زنانه انجام دادهاند .نتايج اين تحقیق شامل چهار مفهوم کلي تنشهای
فردی ،چالش در ارتباطات ،معضالت درماني و باورها و اعتقادات آنها بود .پژوهشگران اين
مطالعه بر شناخت افکار و نیازهای افراد نابارور و تدوين و اجرای برنامههای مختلف
مشاورهای و حمايتي برای زنان نابارور تأکید کرده بودند (فهامي و همکاران.)45 :1388 ،
خداکرمي و همکارانش پژوهشي به روش پديدارشناسي در سال  1388با عنوان تجربۀ
زندگي با ناباروری انجام دادهاند ،يافتهها نشان ميدهند که ناباروری روابط عاطفي و جنسي
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زوجها را تحت تأثیر قرار ميدهند و ارتباط همسران با اطرافیان (در واکنش به برخورد آنان
با ناباروری) را تغییر ميکند .همچنین ،زوجها انتظارات ويژهای از کارکنان بخش درمان
داشتند که برآورده نميشده است ،به همین دلیل عالوه بر درمان طبي ،به درمانهای
غیرمعمول نیز متوسل ميشدند (خداکرمي و همکاران .)289 :1388 ،بر اساس پژوهش
اينهورن ( )2003در مصر ،ازآنجاکه بر اساس قوانین کشور مصر ،والدين اصلي ممکن است
فرزندخوانده را باز پس بگیرند ،احساس نزديکي و خويشاوندی بین والدين ثانويه و فرزندان
به وجود نميآيد و فرزندخوانده جايگزين فرزند واقعي انگاشته نميشود .افزون بر اين ،زن
بايد فرزندی از بدن خود داشته باشد تا بتواند هويت واقعي زن بودنش را به دست آورد
(اينهورن.)184 :2003 ،
باروری و فرزندآوری يکي از انگیزههای زيستي برای حفظ بقا است که بهصورت
ناخودآگاه و تحمیلي مردان و زنان نابارور را تحتتأثیر خود قرار ميدهد .شیوههای اثرپذيری
از ناباروری ،با توجه به وضعیت فرهنگي و اجتماعي هر جامعه بهويژه در مقايسه جوامع
توسعهيافته و درحالتوسعه متفاوت است .بیشتر تحقیقات کشوری درباره ناباروری ،در حیطه
مباحث روانشناسياند .برخي از منابع موجود به روشهای کمي و کیفي به جنبههای رواني
ناباروری ،جنبههای اجتماعي ،فرهنگي و جمعیتي زنان نابارور و تجربۀ زيستۀ زنان نابارور
پرداختهاند .هرچند منابع اشارهشده يافتههايي ارزشمند را برای درک برخي تأثیرات ناباروری
بر افراد ارائه ميدهند اما ازنظر فرهنگي و اجتماعي ،اطالعات کافي و بهروز درباره تأثیرات
مختلف و چندجانبه ناباروری در اختیار قرار نميدهند.

روش پژوهش
با توجه به ماهیت موضوع و نوع سؤاالت ،پژوهش حاضر با رويکردی کیفي صورت گرفته و
بهطور مشخص از روش تحلیل پديدارشناختي تفسیری استفاده شده است .اصل کلي
تفسیرگرايي اين است که بین موضوعات اصلي علوم طبیعي و اجتماعي تفاوت اساسي وجود
دارد و مطالعۀ پديده اجتماعي مستلزم فهم دنیای اجتماعي است که افراد شکل دادهاند و آن
را از طريق فعالیتهای مستمرشان بازتولید ميکنند .روش تحلیل پديدارشناختي تفسیری
( )IPAمعموالً در شش گام صورت ميگیرد :گام اول ،خواندن و بازخواني است .اين گام،
درواقع ،فرورفتن در دادههای اصلي و بازخواني دادهها است .در گام دوم با سه تفسیر شامل
 )1تفسیر توصیفي (موضوع بحث در متن) )2 ،تفسیر زباني و  )3تفسیر مفهومي روبهرو
هستیم (اسمیت و همکاران .)26 :2009،در گام سوم مضامین ظهور ميکنند .مضامین
نهفقط منعکسکننده کلمات اصلي و افکار مشارکتکنندگان است ،بلکه تفسیر تحلیلگر را
نیز شامل ميشود .گام چهارم جستوجو برای اتصال مضامین است .در اين مرحله پژوهشگر
از طريق نمودارها و نقشهها مضمونهای متناسب با هم را در کنار يکديگر قرار ميدهد .در
گام پنجم پژوهشگر تمام مراحلي را که برای مشارکتکننده اول به کار گرفته است ،برای
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مشارکتکنندۀ بعدی هم پیاده ميکند؛ و نهايتاً در گام ششم پژوهشگر يا تحلیلگر به دنبال
شناسايي الگوهايي کلي در تمامي مشارکتکنندگان است (اسمیت و همکاران.)27 :2009 ،
در اين پژوهش سعي شده تا با روش تحلیل پديدارشناختي تفسیری ،به مطالعۀ
انسانشناختي تجربۀ زيستۀ زنان بارورشده با استفاده از روشهای درمان ناباروری پرداخته
شود .محیط پژوهشي اين مطالعه کلینیک ناباروری شهرستان يزد است و در آن با 15
مشارکتکننده زن مصاحبه پديدار شناختي صورت گرفته است .برای حفظ حداکثر واريانس
اجتماعي -فرهنگي و جمعیتشناختي زنان سعي شد از همه قشرهای جامعه و از زنان
خانهدار و شاغل و تحصیلکرده و بيسواد نمونههايي انتخاب و جذب شود .پس از شناسايي
زناني که به اين مراکز رجوع ميکردند ،مصاحبۀ عمیق با هدف دسترسي به زوايای پنهان
ذهن ،زيست جهان و تجارب زيستۀ اين افراد صورت گرفت .برای انجام اين کار از مصاحبۀ
پديدارشناختي استفاده شد .اين مصاحبه دربرگیرنده پرسشهای اصلي ذيل است:
 .1چه احساسي داشتید وقتي متوجه ناباروری خود شديد و چه واکنشي از خود
نشان داديد؟
 .2آيا اطرافیان متوجه ناباروری شما شدهاند؟ ناباروری چه تأثیری بر روابط شما با
همسر و اطرافیانتان داشته است؟
 .3ناباروری چه تأثیری بر سالمت شما گذاشته است؟ (بعد جسمي و رواني فرد).
 .4آيا بارداری و يا به دنیا آمدن فرزندتان تغییری در زندگي شما ايجاد شده است؟
 .5بعد از باردار شدن چه احساسي نسبت به زندگي داريد؟ به دنیا آمدن فرزندتان
چه اندازه در بهتر شدن زندگي شما تأثیر داشته و آيا در رابطهتان با همسر و
اطرافیان تأثیر گذاشته است؟

یافتههای پژوهش
اين پژوهش با هدف مطالعۀ انسانشناختي تجربۀ زيستۀ زنان بارورشده با استفاده از روش
های درمان ناباروری در شهر يزد انجام شده است .مضامین و مفاهیم اصلي بهدستآمده در
اين پژوهش عبارتاند از :اولین واکنش زنان بعد از وقوف به ناباروری ،تعامالت زنان نابارور
قبل و بعد از باروری ،واکنشهای عاطفي -هیجاني زنان نابارور قبل و بعد از مادر شدن،
تلقي زنان نابارور از مسئلۀ ناباروری ،واکنشهای شناختي ،قضاوت و عملکرد خانوادهها،
دانش زنان نابارور از ناباروری ،آثار ناباروری بر زنان و انگیزههای درمان ،راهکارهای
پايدارسازی زندگي و تغییرات در زندگي بعد از بچهدار شدن .جزئیات اين مضامین در جدول
شماره  1آمده است.
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جدول  :1فهرست مضامین اصلي و فرعي از منظر زنان بارورشده با کمک روشهای باروری
مضامین اصلی
اولین واکنش زنان بعد از وقوف
به ناباروری

تعامالت زنان نابارور

مضامین فرعی (درونمایهها)
انکار ناباروری؛ مشورت با دوستان ،تالش برای درمان ناباروری
قبل از باروری:
مخفي کردن حوادث ناباروری از خانواده و اطرافیان ،ناسازگاری و
بدخلقي ،درک متقابل (تفاهم) ،تالش برای حفظ زندگي ،نارضايتي
جنسي ناشي از ناباروری و فرآيند درمان ،سردی روابط عاطفي
همسران ،تهديد روابط زناشويي
بعد از باروری:
بهتر شدن روابط زن و شوهر ،صمیمت و بهبود روابط با خانواده و
اطرافیان ،بیرون آمدن از تنهايي و بهبود تعامالت با دنیای اطراف

واکنشهای عاطفي -هیجاني
زنان نابارور
نگاه زنان نابارور به مسئله
ناباروری
واکنشهای شناختي زنان نابارور

قبل از بارور شدن:
اضطراب و نگراني ،حسرت ،افسردگي ،تنهايي ،عدم اعتمادبهنفس
بعد از مادر شدن
انگیزه داشتن ،احساس آرامش و امید به زندگي ،احساس مفید بودن،
بیرون آمدن از يکنواختي
حکمت خداوند و آزمايش الهي ،گناه و تاوان پس دادن ،متفاوت بودن
با ديگران
کم شدن صبر و حوصله ،احساس پوچي ،افکار منفي (منفيبافي)،
سرزنش خود ،انزوا و گوشهگیری

قضاوت و عملکرد خانوادهها

بروز تنش و فاصله در روابط خانواده ،مداخله مستقیم در حريم
خصوصي ،حمايت خانوادههای همسران (مالي و عاطفي) ،طرد شدن از
طرف خانوادههای همسر

دانش زنان نابارور از ناباروری

اطالعات ناکافي ،بياطالعي از روش درماني ،به دست آوردن اطالعات
پراکنده از اينترنت و اطرافیان ،نارضايتي از پزشکان به دلیل توضیح
ناکافي درباره مسئله ناباروری

آثار ناباروری بر زنان و انگیزههای
درمان آنها

ابعاد جسماني و روحي ناباروری ،دشواریهای پذيرش روشهای
درماني ،تبعات مالي درمان ،نگراني از نتیجه درمان ،همراهي نکردن
همسر در فرآيند درمان

راهکارهايي برای پايدارسازی
زندگي قبل از باروری
تغییرات در زندگي بعد از بارور
شدن

محرمانه نگهداشتن مسئله ناباروری و درمان آن ،اجتناب از مراسم و
گردهماييها (انزوای اجتماعي) ،فرزندخواندگي ،استفاده از روشهای
مختلف درماني ،تسلیم در برابر اراده و مصلحت خداوند ،تالش برای
پذيرش ناباروری و زندگي بدون فرزند ،جايگزين کردن برنامههای ديگر
در زندگي
بهتر شدن روابط زن و شوهر ،احساس مفید بودن ،انگیزه پیدا کردن،
باال رفتن اعتمادبهنفس ،احساس دوباره متولد شدن
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اولین واکنش زنان بعد از آگاهی از ناباروری
با توجه به اينکه زنان باروری را امری طبیعي ميدانند ،مواجهه شدن با مسئلۀ ناباروری
شوک بزرگي برای آنها و زندگي زناشوييشان است .شماری از مشارکتکنندگان خاطرهای
تلخ از لحظه فهمیدن ناباروری خود يا همسرشان دارند و از اين تجربه بهمثابۀ بحراني بزرگ
در زندگي خود ياد ميکنند.
بعد از شنیدن حرفهای دکتر احساس عجیبي داشتم چیزی شبیه ناقص
بودن يا کمبود داشتن .اينکه نميتوانم مانند زنهای ديگر باشم و همسرم را
با به دنیا آوردن فرزند خوشحال کنم باعث شد تا با صدای بلند گريه کنم .در
آن لحظه تنها حسي که داشتم خفگي بود .هضم اين موضوع برايم بسیار
سخت و سنگین بود و ماهها زمان برد تا توانستم با اين موضوع کنار آمده و
تن به درمان دهم ( 40ساله ،سیکل ،خانهدار 15 ،سال نازايي ،علت زنانه).

تعامالت زنان نابارور قبل و بعد از باروری
بسیاری از زنان سعي ميکردند ناباروری خود را از خانواده و اطرافیانشان پنهان کنند .زيرا
احساس ميکردند آگاه شدن آنها غیر از ناراحتي و ترحم فايدۀ ديگری ندارد ،يا اينکه باخبر
شدن خانوادهها ،بهخصوص خانواده همسر ،سرزنشهای آنها را به همراه خواهد داشت .اين
زنان بیان کردند که بعد از بارور شدن روابطشان با همسر و اطرافیان خیلي بهتر شده و به
روال عادی خود برگشته و حتي بهتر از گذشته هم شده است.
تصور اينکه هیچوقت نتوانم بچهدار شوم برايم بسیار آزاردهنده بود بهطوریکه
بیشتر مواقع در حال گريه کردن بودم و عکسالعملم در مقابل حرفهای
همسرم بسیار خشونتآمیز بود .میزان عالقهام به بچهداری در حدی بود که
مستقیماً به همسرم گفتم اگر برای بچهدار شدن اقدام نکند و تن به درمان
ندهد از او جدا خواهم شد .همین موضوع باعث شد همسرم با جديت به دنبال
درمان برود ( 25ساله ،سوم راهنمايي ،خانهدار 4 ،سال نازايي ،علت زنانه).
همسرم مردی بسیار صبوری هستند .تنها دلیلي که باعث ايجاد بحث بین ما
ميشد همین بچهدار نشدنمان بود .در طول ده سال ناباروری به دلیل فشار
روحي که داشتم بسیار همسرم را ناراحت کردم و باوجود عالقۀ شديدی که به
وی داشتم بارها به او پیشنهاد طالق دادم ،زيرا نداشتن بچه برايم دردناک و
غیرقابلتحمل بود اما خدا را شکر پس از به دنیا آمدن فرزندم روابط بین من و
همسرم مانند روزهای اول ازدواجمان شده و از اين بابت بسیار خوشحالم (35
ساله ،فوقديپلم ،خانهدار 10 ،سال نازايي ،علت زنانه).
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واکنشهای عاطفی -هیجانی زنان نابارور
تجارب مشارکتکنندگان نشان از پريشانيهای عاطفي -هیجاني است که به خاطر بعضي از
پیامدهای ناشي از پديدۀ ناباروری متحمل شدهاند .تجاربي همچون اضطراب و تنهايي و
حسرت که اين تجارب بعد از بارور شدن جای خود را به امید به زندگي ،بیرون آمدن از
يکنواختي ،احساس آرامش داده است.
نوعي دلسردی نسبت به همهچیز که باعث ميشد انگیزهای برای ادامه
زندگي نداشته باشم .بااينکه همچنان درمان را ادامه ميدادم اما جای خالي
فرزند در زندگيام بسیار آزاردهنده بود .از شرکت در جمعهای غیر خانوادگي
امتناع ميکردم زيرا حس ميکردم از بقیه پايینترم ( 33ساله ،ديپلم،
خانهدار 10 ،سال نازايي ،علت مردانه).
بله پس از تولد فرزندم ديدگاهم نسبت به زندگي تغییر يافت و از همه مهمتر
اينکه از شر سؤاالت اطرافیان راحت شدم .ديگر همانند مردم عادی
ميتوانستم باافتخار سرم را باال بگیرم و بگويم که من نیز از يک زندگي سالم
و بيکموکاست برخوردارم ( 33ساله ،ديپلم ،خانهدار 10 ،سال نازايي ،علت
مردانه).

نگاه زنان نابارور به مسئلۀ ناباروری
زنان مشارکتکننده نگاه خود را به ناباروری در سه مقوله که شامل حکمت خداوند و
آزمايش ،گناه و تاوان پس دادن و متفاوت بودن با ديگران است ،جای ميدادند که در اين
میان اکثر زنان نقش حکمت خداوند و آزمايش الهي را بیشتر از دو مورد ديگر ميدانستند.
در طول مدت  12سال که بچهدار نميشديم و همسرم تحت درمان بود ،من
تماموقت خود را صرف حفظ قرآن کردم که خدا را شکر توانستم حافظ کل
قرآن شوم .درواقع آرامشي که هنگام خواندن و حفظ قرآن داشتم باعث شد
بدانم هر چیزی حکمتي دارد و ايمان و اعتقادم به اينکه هر وقت اهلل بخواهد
به من نیز فرزندی عطا ميکند مرا همچنان امیدوار نگه ميداشت و خدا را
شکر که نتیجهی صبر خود را گرفتم .اگر خداوند اين نعمت را نصیبم نميکرد
بازهم اوقات فراغت خود را صرف مرور قرآن و تعلیم آن به ديگران مينمودم
( 33ساله ،اول راهنمايي ،خانهدار 12،سال نازايي ،علت مردانه).
زماني که برای اولین بار به دکتر مراجعه کردم تصور کردم دچار بیماری
هستم اما هنگاميکه مشخص شد مشکل از همسرم است با خود فکر ميکردم
که چرا به چنین سرنوشتي دچار شدهام .آيا گناهي مرتکب شدهام که بايد
مستحق چنین عذابي باشم؟ يا اينکه خداوند مرا بهوسیلۀ نداشتن فرزند مورد
آزمايش قرار داده است؟ همین سؤاالت و فکر و خیالها باعث ناراحتي و
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بدرفتاریام با همسرم شده بود که با نصیحت يکي از دوستان ،سعي بر کنترل
رفتارم داشتم و همسرم را تشويق به ادامۀ درمان کردم ( 27ساله ،ديپلم،
خانهدار ،سه سال ،علت مردانه).

واکنشهای شناختی زنان نابارور
واکنشهای شناختي که مشارکتکنندگان به خاطر پديده ناباروری تجربه کرده بودند اين
موارد را شامل ميشود :کم شدن صبر و حوصله ،احساس پوچي ،افکار منفي (منفيبافي)،
سرزنش خود ،انزوا و گوشهگیری است.
نسبت به زندگي بياعتنا بودم ،زودرنج بودم ،اگر کسي حرفي ميزد که شايد
ربطي به من نداشت به خودم نسبت ميدادم ،ميترسیدم کنار زنهايي که
بچهدار هستند بنشینم چون احساس خودکمبیني داشتم ،از اينکه بازهم
مورد سؤال و جواب قرار بگیرم وحشت داشتم ،چون جوابي برای سؤاالت
نداشتم و اين خیلي عذابم ميداد از جمع فرار ميکردم و مانند زنداني خود
را در خانه حبس ميکردم .اما خدا را شکر اين روزها هم گذشتند و من به
آرزويم که ديدن فرزند خودم بود رسیدم ( 32ساله ،سوم راهنمايي ،خانهدار،
 6سال نازايي ،علت زنانه و مردانه).

قضاوت و عملکرد خانوادهها
غیر از همسر که مهمترين کنشگر مؤثر در درک و تجربه مشارکتکنندگان از ناباروری است،
خانوادهها نیز در نوع رفتاری که مشارکتکنندگان از خود نشان ميدهند ،اثرگذار هستند.
اکثر خويشاوندان و اطرافیان در جريان ناباروری بنده قرار داشته و متأسفانه
بسیاری از آنها بااطالع از اين موضوع شروع کردند به نیش و کنايه زدن که
باعث شد بهمرور از همۀ آنها متنفر شدم بهطوریکه تحمل حضور در
جمعشان را نداشتم ( 24ساله ،سوم راهنمايي ،خانهدار 7 ،سال نازايي ،علت
زنانه و مردانه).
خوشبختانه اعضای خانواده و تمام دوستانم در اين چند سال مرا همراهي
نموده بهخصوص مادرشوهرم که عالقۀ خاصي نسبت به من داشته و همیشه
با راهنماييهای خود در هر موردی به من کمک کردهاند .حمايت اين عزيزان
باعث شد تمام سختيها را پشت سر گذاشته و به آرزويم برسم ( 24ساله،
سیکل ،خانهدار 6 ،سال نازايي ،علت زنانه و مردانه).

دانش زنان نابارور از ناباروری
يکي از نکات موردتوجه در اين پژوهش میزان اطالعات زوجهای نابارور از روشهای درماني
بود ،اکثريت هیچ اطالعي از روشهای درماني نداشته و تعداد اندکي هم از طريق دوستان و
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اينترنت اطالعات اندکي کسب کرده بودند .به همین دلیل زنان از پزشکان رضايت نداشته و
ابراز ميکردند که ارائه ندادن اطالعات از جانب پزشکان تأثیرات روحي و رواني بدی روی
آنها گذاشته است.
نه اطالعي ندارم ،کسي نبوده که بخواهد به ما اطالعات بدهد؛ باوجود اينکه
چند سالي است که برای درمان اقدام ميکنم ،هیچکدام از دکترها اطالعت
خاصي به من ندادند ( 33ساله ،ديپلم ،خانهدار 10 ،سال نازايي ،علت مردانه).

آثار ناباروری بر زنان و انگیزههای درمان آنها
درک زنان نابارور از پديدۀ ناباروری تابع عوامل گوناگون نظیر بافت فرهنگي ،طبقۀ اجتماعي
و اقتصادی ،سطح تحصیالت افراد ،مدت ناباروری و سابقۀ درماني است .اغلب
مشارکتکنندگان ناباروری را بهعنوان پديدهای بسیار ناخوشايند تلقي ميکردند که تأثیرات
روحي و جسمي زيادی بر آنها گذاشته است .همچنین نگراني از نتیجۀ درمان ،همراهي
نکردن همسر در درمان ،شکست درمان نیز از ديگر عوامل تأثیرات ناباروری بر زنان است
نیش و کنايۀ خانواده همسرم و طعنههای آشنايان باعث ميشد بیشتر اوقات
را به غصه خوردن بگذرانم .فکر و ناراحتي زياد باعث ريزش بیشازحد موهايم
شده بود .همچنین دچار اختالالت روحي شدم و عکسالعملهای بسیار
تندی در مقابل اطرافیان از خود نشان ميدادم که همین بدرفتاریها باعث
شد بهمرور دوستانم را از دست بدهم و از حضور در جمع گريزان باشم (25
ساله ،ديپلم ،خانهدار 6 ،سال نازايي ،علت زنانه و مردانه).

راهکارهایی برای پایدارسازی زندگی قبل از باروری
مشارکتکنندگان در برخورد با مشکل ناباروری و پیامدهای شناختي – عاطفي و اجتماعي
آن از راهکارهای مختلفي استفاده کرده بودند .اکثر آنها چند روش را همزمان باهم به کار
ميبردند که بعضي روشها کارآمد و بعضي ناکارآمد بودند.
با همسرم تصمیم گرفته بوديم که اگر از اين روشهای کمک باروری بچهدار
نشديم فرزندی را به فرزندخواندگي قبول کنیم؛ اما چون خودم با اين روشها
باردار شدم ديگر فرزندی از پرورشگاه نیاورديم ( 29ساله ،لیسانس ،خانهدار،
 4سال نازايي ،علت مردانه).

تغییرات در زندگی بعد از بارور شدن
مشارکتکنندگان بعد از طي مدتزماني از ناباروری و دورهای از امید و ناامیدی ،بارورشده و
حس مادرشدن را تجربه کردند و متوجه تغییراتي در زندگيشان شدند ،ازجمله بهتر شدن
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روابط زن و شوهر ،احساس مفید بودن ،انگیزه پیدا کردن ،باال رفتن اعتمادبهنفس ،احساس
دوباره متولد شدن.
امیدواريم به زندگي دوچندان شده است .انگار با تولد فرزندم خودم نیز
دوباره متولد شدهام و زندگي در نگاهم نو و تازه شده ،همسرم را شادتر از
گذشته ميبینم بیشترين وقتم را به او اختصاص ميدهم ،به آيندۀ او فکر مي
کنم درحاليکه گويي خودم را فراموش کردهام فقط به نیازهای او فکر مي
کنم ( 24ساله ،ديپلم ،خانهدار 3 ،سال نازايي ،علت زنانه).
احساس خوشحالي که با به دنیا آمدن فرزندم داشتم را هرگز جای ديگری
تجربه نکردهام .به دنیا آمدن پسرم يعني احساس آزادی ،رها شدن از زير بار
سؤاالت اطرافیان ،خالي شدن از حسرت و بغض ،انرژیام برای ادامه زندگي
چند برابر شد و تماموقتم را برای فرزندم گذاشتم تا بودن در کنارش جبران
تمام اين سالها باشد ( 27ساله ،ديپلم ،خانهدار 3 ،سال نازايي ،علت مردانه).

تحلیل یافتهها
با توجه به جايگاه و قدمت فرهنگي باروری ميتوان دريافت که هم جوامع مدرن و صنعتي و
هم در جوامع سنتي و متکي بر اقتصاد کشاورزی که به فرد بهمثابۀ نیروی کار نگاه ميشود،
از اهمیت باروری و فرزندآوری کاسته نشده و ابعاد اجتماعي ناباروری از سطح خانواده فراتر
رفته و کل جامعه را درگیر و متأثر ساخته است .اين نگرش بر اساس شاکلۀ فرهنگي هر
جامعهای متفاوت است و تفاوتي اساسي میان اين نوع نگرش در جوامع درحالتوسعه و
توسعهيافته ديده ميشود .در جوامع توسعهيافته فرزند نداشتن ،بهعنوان انتخاب و گزينهای
داوطلبانه تعريف ميشود و اغلب فرض بر اين است که زنان بيفرزند بهطور داوطلبانه بي
فرزندی را انتخاب کردهاند ،اما در جوامع درحالتوسعه بهويژه در جوامع روستايي و
خردهفرهنگها اين نگرش نادر است .در برخي فرهنگها ناباروری نشانهای از لطف خداوند
تلقي ميشود .فرد نابارور دارای رسالتي خاص از جانب خداوند است که توانايي داشتن فرزند
از او سلب شده است تا به رسالت واقعي خويش بپردازد ،درحاليکه در فرهنگي ديگر،
ناباروری بهعنوان عقوبتي الهي و تنبیهي از سوی خداوند متعال قلمداد ميشود (حسنپور
ازغدی.)18 :1392،
نخستین دستاوردها و پیشرفتهای تشخیصي و درماني ،با تولد نخستین فرزند ناشي
از لقاح خارج رحمي ( ،)1978متعلق به زماني بود که زن بهعنوان دلیل ناباروری تلقي مي
شد و بر اساس اين تفکر گروه پزشکي نیز ناباروری را متوجه زن ميدانست و همۀ بررسي
های کلینیکي و پژوهشها و دستاوردهای علمي و فناورانه را بر زن متمرکز ميکرد .در سال
 ،1992نخستین موفقیت ناشي از درمان ناباروری با تزريق اسپرم به داخل سیتوپالسم
اووسیت ( ،)ICSIبر روی مرد نابارور صورت پذيرفت .بررسيهای بعدی نشان داد که تقريباً
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زن و مرد به يکمیزان در بروز ناباروری نقش دارند ،اگرچه همواره مسئولیت حاملگي و
زايمان زمینه را برای تداوم انديشۀ مقصر انگاشتن زن فراهم ميسازد.
پذيرش فرزندخوانده راهکاری است که هنوز به داليل مختلف در جامعۀ ايران ما رواج
محدودی دارد .تصمیم مشارکتکنندگان برای داشتن فرزندخوانده بر اساس عقالنیتهای
مختلفي صورت ميگیرد که اين موارد را شامل ميشود :باورها و اعتقادات مشارکتکننده در
مورد فرزندخوانده ،عقايد و باورهای همسران آنها ،نگرش و قضاوت جامعه درباره
فرزندخوانده و قوانین حاکم بر شرايط داشتن فرزندخوانده در کشور.
انزوای اجتماعي مهمترين راهبرد مشارکتکنندگان برای رهايي از پیامدهای رواني و
اجتماعي -فرهنگي بود .اين گروه از زنان با فاصلهگرفتن از بعضي افراد و يا کم کردن
تعامالت خود با اطرافیان ،سعي در رهايي از بار رواني -اجتماعي تحمیلشده از طرف اين
افراد را داشتند .از نظر گافمن انزوا و کنارهگیری از مناسبات اجتماعي ،بیشتر هنگامي اتخاذ
ميشود که فرد داغ ننگ خورده ،فاقد حامي باشد يا به هر دلیلي انکار و مخفيسازی و يا
پذيرش داغ و بههنجارسازی آن برای وی دشوار باشد .درواقع ،زماني که يک داغ ننگ برای
ديگران شناخته و آشکارشده است ،معموالً فرد داغ ننگ خورده ترجیح ميدهد که از
مشارکت اجتماعي و حضور در جمع ديگران اجتناب کند.
بعضي از مشارکتکنندگان برای در امان ماندن از فشارهای اجتماعي و روحي که
ديگران به خاطر شیوههای درمان ممکن است بر آنها وارد کنند ،مسائل مربوط به فرآيند
درمان را مخفي نگاه ميداشتند .افراد نابارور سعي ميکنند مراجعه به پزشک را از اطرافیان
پنهان کرده و با افراد جديد ارتباط برقرار نکنند و يا ارتباط خود را با آشنايان قطع کنند تا
مجبور به پاسخگويي به کنجکاویهای آزاردهنده آنها نباشند .تجارب زيستۀ اکثر
مشارکتکنندگان اين مطالعه گويای اين حقیقت بود که کادر درمان فقط به مديريت زيست
پزشکي ناباروری ميپردازند و به جنبههای رواني و اجتماعي_ فرهنگي پديدۀ ناباروری و
فرآيند درمان توجه کافي ندارند .در همین راستا فهامي و همکاران ( )1988گزارش کردند
که بياطالعي از فرآيند درمان ،عوارض و عملکرد نامناسب گروه درماني از مسائلي است که
افراد نابارور از آنها رنج ميبرند.
پژوهش حاضر نشان داد که وجود غريزهای به نام غريزۀ مادری يکي از مهمترين علل
عالقه به فرزندآوری است .عالقه به مادرشدن ،تجربه کردن لذت مادری ،احساس خوشايند
وجود فرزند در زندگي يا مادر خطاب شدن از ديگر عللي است که مشارکتکنندگان در اين
پژوهش به آن اشاره کردند .به نظر زنان نابارور اين فرزندان ضمانتي برای تداوم نسل،
تحکیم زندگي ،حمايتي برای سالهای سالخوردگي و عاملي برای افزايش محبت بین زوجین
به شمار ميآيند .ازنظر مشارکتکنندگان نبود فرزند زندگي زناشويي را تهديد ميکند و
آنها را در آستانۀ بنبست و فروپاشي خانواده قرار ميدهد .مشارکتکنندگان فرزندان را
عاملي برای رهايي از تنهايي ،ايجاد شورونشاط و تکاپو در زندگي ،وسیلهای برای دوست
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داشتن بيدريغ و بهانهای برای گسترش حوزه روابط انساني و حتي رفع همۀ مشکالت
زندگي به شمار ميآوردند.
میزان تحصیالت يکي از شاخصهايي است که بر روی نگرش زنان نابارور نسبت به
ناباروری و واکنشهای آنها بسیار تأثیر ميگذارد .هرچه میزان تحصیالت زنان پايینتر بود
نگاه آنها به ناباروری ناامیدانه و مأيوستر بود و اعتمادبهنفس کمتری داشتند و در مقابل
تحصیالت باالتر سطح اطالعاتشان درزمینۀ ناباروری بهتر و امیدوارانهتر به مقوله ناباروری
توجه مينمودند و تالش بیشتری برای کنار آمدن با اين مسئله داشتند.
جدول  :2رابطه میان میزان تحصیالت زنان و نوع نگرششان به مقوله ناباروری
نگرش
اولین واکنش زنان
بعد از وقوف به
ناباروری

تعامالت زنان نابارور
قبل و بعد از باروری

واکنشهای عاطفي-
هیجاني زنان نابارور
قبل و بعد از باروری
نگاه زنان نابارور به
مسئله ناباروری
واکنشهای شناختي
زنان نابارور

قضاوت و عملکرد
خانوادهها

میزان تحصیالت
سیکل

ديپلم و فوقديپلم

لیسانس و باالتر

انکار ناباروری ،مشورت
با دوستان

تالش برای درمان
ناباروری

تالش برای درمان ناباروری
و مشورت با دوستان

مخفي کردن حوادث
ناباروری از خانواده و
اطرافیان؛ ناسازگاری و
بدخلقي قبل از باروری

سردی روابط عاطفي
همسران

سردی روابط عاطفي
همسران

بیرون آمدن از تنهايي و
بهبود تعامالت با دنیای
اطراف بعد از ناباروری

بهتر شدن روابط زن و
شوهر

بهتر شدن روابط زن و
شوهر

حسرت ،تنهايي ،عدم
اعتمادبهنفس

تنهايي و افسردگي

اضطراب و نگراني

انگیزه داشتن ،احساس
مفید بودن

احساس مفید بودن،
انگیزه داشتن

آرامش و امید به زندگي

حکمت خداوند و
آزمايش الهي ،گناه و
تاوان پس دادن

حکمت خداوند و
آزمايش الهي؛ گناه و
تاوان پس دادن

حکمت خداوند و آزمايش
متفاوت بودن با ديگران

کم شدن صبر و
حوصله ،احساس پوچي،
سرزنش خود

افکار منفي ،سرزنش
خود ،کم شدن صبر و
حوصله

کم شدن صبر و حوصله،
انزوا و گوشهگیری

بروز تنش ،مداخله در
حريم خصوصي،
حمايت خانوادۀ
همسران(مالي و
عاطفي) ،طردشدن از
سوی خانوادۀ همسر

مداخله مستقیم در
حريم خصوصي ،طرد
شدن از خانواده همسر

حمايت خانوادههای
همسران (مالي و عاطفي)،
بروز تنش و فاصله در
روابط خانواده
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بياطالعي از روش
درماني ،به دست آوردن
اطالعات پراکنده از
اينترنت و اطرافیان،
نارضايتي از پزشکان به
دلیل توضیح ناکافي
درباره مسئلۀ ناباروری

به دست آوردن اطالعات
پراکنده از اينترنت و
اطرافیان ،نارضايتي از
پزشکان به دلیل توضیح
ناکافي درباره مسئلۀ
ناباروری

آثار ناباروری بر زنان و
انگیزههای درمان
آنها

ابعاد جسماني و روحي
ناباروری ،دشواریهای
پذيرش روشهای
درماني ،تبعات مالي
درمان؛ همراهي نکردن
همسر در فرآيند درمان

ابعاد جسماني و روحي
ناباروری ،همراهي نکردن
همسر در فرآيند درمان

ابعاد جسماني و روحي
ناباروری ،نگراني از نتیجۀ
درمان

راهکارهايي برای
پايدارسازی زندگي
قبل از باروری

محرمانه نگهداشتن
مسئلۀ ناباروری و درمان
آن ،اجتناب از مراسم و
گردهماييها (انزوای
اجتماعي) ،استفاده از
روشهای مختلف
درماني ،تسلیم در برابر
اراده و مصلحت خداوند

استفاده از روشهای
مختلف درماني ،تسلیم
در برابر اراده و مصلحت
خداوند ،اجتناب از
مراسم و گردهماييها
(انزوای اجتماعي)

فرزندخواندگي ،استفاده از
روشهای مختلف درماني،
جايگزين کردن برنامههای
ديگر در زندگي ،تالش
برای پذيرش ناباروری و
زندگي بدون فرزند

تغییرات در زندگي
بعد از بارور شدن

بهتر شدن روابط زن و
شوهر ،احساس مفید
بودن ،انگیزه پیدا
کردن ،باال رفتن
اعتمادبهنفس ،احساس
دوباره متولد شدن

بهتر شدن روابط زن و
شوهر ،باال رفتن
اعتمادبهنفس ،احساس
دوباره متولد شدن

دانش زنان نابارور از
ناباروری

اطالعات ناکافي ،نارضايتي
از پزشکان به دلیل توضیح
ناکافي درباره مسئلۀ
ناباروری

بهتر شدن روابط زن و
شوهر ،انگیزه پیدا کردن

نتیجهگیری
درک زنان نابارور از ناباروری خود متأثر از متغیرهای گوناگون ،نظیر بافت فرهنگي ،طبقۀ
اجتماعي و اقتصادی ،سطح تحصیالت ،مدت ناباروری و سابقۀ درماني است .اغلب
مشارکتکنندگان ناباروری را پديدهای ناخوشايند ميانگاشتند ،تا جايي که برخي با توجه به
احساس خواری ،خجالت ،تحقیر ،نقص آرزوی مرگ و نابودی داشتند .ناباروری ،بحراني است
با ابعاد گسترده که معموالً افراد نابارور بهصورت ناگهاني با آن مواجهه ميشوند و اين بحران
تأثیری عمیق بر وضعیت فردی و اجتماعي آنان دارد .گويي همهچیز در پیرامون افراد نابارور
دگرگون ميشود ،نگرش خانواده و اطرافیان تغییر مييابد و هر سخن ،رفتار و موقعیت مي
تواند داللتي ناخوشايند با خود به همراه آورد .در اغلب موارد زنان در مواجهه با ناباروری
خود ،متفاوت از مردان ،با حاالتي مانند سرزنش خود ،پذيرش تقصیر ،احساس گناه ،نگراني
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از تحمیل هزينههای سنگین درمان به همسر و هراس از عدم موفقیت در درمان ،بهويژه در
مواردی که خود پشتوانۀ مالي ندارند ،دستبهگريباناند .بعضي از مشارکتکنندگان نهتنها از
وجود شوهر بهعنوان يک منبع حمايتي محروم بودند ،بلکه رفتار همسرشان موجب تنش
برای آنان بود .تجارب آنان نشان از نامطلوب شدن اخالق و رفتار همسرانشان به دلیل
مشکل ناباروری بود .واکنش آنها به اين شرايط ممکن است بهصورت فاصله گرفتن از
يکديگر خود را نشان دهد ،از طرف ديگر بعد از مدتي محیط منزل بدون حضور کودک برای
زن و مرد کسالتآور ميشود و سکوت و تنهايي ،منزل را برای آنها خستهکننده ميسازد.
در اغلب موارد زوجها دچار بيحوصلگي ميشوند که ارتباطات بین آنان را نیز تحتتأثیر قرار
ميدهد و حتي ممکن است عالقهای به صحبت کردن با يکديگر نداشته باشند .برای بعضي
مشارکتکنندگان که تحت درمان ناباروری قرار داشتند ،هر تاريخ تخمکگذاری و قاعدگي،
دورههای ماهبهماه امید و ناامیدی بود که پشتِسر ميگذاشتند ،خونريزی ماهانه بهعنوان
عامل يادآور در شکست باروری برای زوجین بود .اين عامل برای مشارکتکنندگاني که از
حمايت عاطفي همسر خود برخوردار نبودند ،بهويژه زماني که زوجین به دنبال درمان ،امید
باروری را داشتند باعث برهم خوردن روابط زوجین ميشد.
تغییر رفتار زنان نابارور با کودکان پس از اطالع و آگاهي از ناباروری از ديگر يافتههای
اين مطالعه است .زنان به دلیل نگراني از رفتار و برخورد و سخن ديگران معموالً از شرکت
در مراسم جمعي و خانوادگي چشمپوشي و از نشاندادن هرگونه احساسي در مقابل مشاهده
فرزند پرهیز ميکردند .از نکات موردتوجه ديگر اين پژوهش رويکرد همدالنۀ زنان نسبت به
همسر نابارور خود بود ،زنان همواره در تالشاند تا همسر نابارور خود را مقصر ندانند ،درد و
رنج ناباروری وی را درک کنند و از آن بهعنوان درد مشترک نام ببرند .بهطورکلي در اکثريت
مشارکتکنندگان در اين پژوهش ،گذشته از زنانه ،مردانه و يا مشترک بودن علت ناباروری
تالش برای حفظ کانون خانواده ،پرهیز از جدايي و تشويق يکديگر به ادامۀ درمان مشاهده
ميشد .همچنین طوالني شدن مدتزمان ناباروری با بروز ناسازگاری و بدخلقي و سرد شدن
روابط زوجین ،بهجز در ناباروری با علل مشترک همراه بود.
قضاوت و نحوۀ برخورد افراد جامعه از عوامل اثرگذار ديگر بر رفتار مشارکتکنندگان
در مواجهه با مشکل ناباروری بود .افراد جامعه به ترتیب بعد از همسر و خانوادهها سومین
کنشگران انساني مهم در برساخت اجتماعي نازايي بودند .سرزنش و تحقیری که اطرافیان در
جمع دوستان و يا در بعضي مراسمهای جشن و عزاداری ،علیه مشارکتکنندگان به کار مي
بردند ،خاطرات تلخي را در ذهن آنها ايجاد کرده که تا پايان عمر آن را در ذهن خود
داشتند .تجارب بعضي مشارکتکنندگان نشان از رنج و شرم آنان از رفتار و عملکرد اطرافیان
بود .رفتارها و نگاههای ترحمآمیز اطرافیان از رخدادهای رنجآور ديگر برای مشارکتکنندگان
بود که باعث کنارهگیری و عدم حضور مشارکتکنندگان در جشنها و مراسم مذهبي مي
شد .واکنشهای نامطلوب از طرف دوستان بهخصوص در محیطهای اجتماعي مانند محافل
دوستانه ،جمع اقوام ،مراسم مذهبي و اجتماعي باعث شده زنان نابارور در اين اجتماعات
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شرکت نکنند (عباسي شوازی و همکاران .)1384 ،همچنین سکونت در روستاها باعث فشار
اجتماعي بیشتری برای فرزندآوری در مشارکتکنندگان ميشد ،همچنین میزان درآمد
پايین باعث تأخیر در درمانها يا انصراف از شیوههای درماني پرهزينه ميشد .بعضي
مشارکتکنندگان علت مادرنشدن خود را تاکنون ،نداشتن استطاعت مالي برای تأمین
هزينههای درمان ميدانستند که خود عاملي برای شکلگیری پیامدهای رواني -اجتماعي
ناشي از ناباروری بود.
بعضي مشارکتکنندگان در پژوهش حاضر مشابه پاسخگويان مطالعات کیفي به اين
موضوع اعتقاد داشتند که مشکل ناباروری آنان امتحاني از طرف خدا برای رشد و تکامل
آنها است تا خود را به معبود نزديکتر گردانند.
بعضي از مشارکتکنندگان برای درامانبودن از فشارهای اجتماعي و روحي که
ديگران به خاطره شیوههای درمان ممکن است بر آنها وارد کنند رخدادهای مربوط به
فرآيند درمان را مخفي نگاه ميداشتند .افراد نابارور سعي ميکنند مراجعه به پزشک را از
اطرافیان پنهان کنند و تالش مينمايند تا با افراد جديد ارتباط برقرار نکنند و يا ارتباط خود
را با آشنايان قطع نمايند تا مجبور به پاسخگويي به اين کنجکاویهای آزاردهنده نباشند.
مشارکتکنندگان پس از طي تمام راهکارهای باال و تحمل کردن فشارهای رواني و
جسمي زياد و ناراحتي ،بارور شدن را نوعي معجزه ،رهايي از غم ،تولدی دوباره ،برگشت امید
و انگیزه برای ادامه زندگي ميدانستند .به طوری که تمام فشارهای رواني بهيکباره از بین
رفته ،زندگي جديدی در کنار فرزندشان آغاز شده ،روابطشان با همسرانشان به حالت اوايل
ازدواج برگشته و ارتباط با خانوادهها و اطرافیان دوباره شکل گرفته است .بهعبارتي با
باردارشدن توانستهاند از الک تنهايي خود بیرون بیايند و به اجتماع برگردند و همانند
انسانهای ديگر زندگي کنند.
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