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Abstract
Background and Objectives: The perception and viewpoint of women
can affect their quality of life. In this study, women's view on the
phenomenon of menopause were evaluated.
Methods: This qualitative study was performed using
phenomenological method with Colaizzi's approach on the perception
of menopausal women about menopause in 2018. A total of 14 women
aged 45-60 years (menopausal and had husband), were selected by
purposeful and homogeneous sampling from individuals referred to
comprehensive health centers in Mashhad city, and content analysis
was conducted by 7-step Colaizzi's sampling.
Results: The findings were categorized in the main areas of "attitude
towards menopause" and "supportive resources". According to the
findings, women's views on menopause, were completely different.
The main content of the findings was obtained as a flight platform or a
decrease of decadence, which was indicative of a profound
contradiction in menopausal women's view on menopause (including
four groups of: compulsory component of life, emancipation, death of
femininity, and a bridge to spirituality). Considering supportive
resources, the main content of the findings was obtained as need of
support, which included family support, education, self-help groups.
All women believed that they can improve their quality of life during
menopausal period through recognizing the problems and
complications of menopause and learning ways to adapt to them and
raising the awareness of their husbands.
Conclusion: The results of this study showed that most women
consider menopause as a natural process of their life, but this
physiological process is associated with problems that affect their
quality of life; therefore, how women perceive menopause will affect
their quality of life. The findings of this study can be used to design
interventions for improvement of quality of life in menopausal women.
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بررسی دیدگاه زنان ایرانی در مورد پدیده یائسگی :یک مطالعه کیفی
سارا جعفریگیو

1،2

 ،نوشین پیمان

* 1،2

1گروه آموزش بهداشت و ارتقای

چکیده

سالمت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه

زمینه و هدف :ادراک و دیدگاه زنان میتواند در چگونگی کیفیت زندگی آنان مؤثر باشد .در

علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.

این مطالعه دیدگاه زنان در مورد پدیده یائسگی مورد بررسی قرار گرفت.

2مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر

روش بررسی :این مطالعه کیفی به روش پدیدارشناسی با رویکرد کالیزی در ارتباط با ادراک

سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد،

زنان یائسه از پدیده یائسگی ،در سال  1397انجام شد .تعداد  14نفر از زنان در سنین 45-60

مشهد ،ایران.

سالگی (یائسه همسردار) براساس نمونهگیری مبتنی بر هدف و همگن ،از بین مراجعین مراکز
جامع خدمات سالمت مشهد ،انتخاب و تحلیل محتوایی به شیوه هفت مرحلهای کالیزی اجرا شد.
یافتهها :یافتهها در حیطههای اصلی «نگرش نسبت به یائسگی» و «منابع حمایتی» دستهبندی شدند.
براساس یافتهها دیدگاه زنان به یائسگی ،کامالً متفاوت بود .مضمون اصلی یافتهها بهعنوان سکوی
پرواز یا سراشیبی انحطاط به دست آمد که بیانگر تضاد عمیق در دیدگاه زنان یائسه به پدیده
یائسگی (شامل چهار گروه جزء اجباری زندگی ،رهایی ،مرگ زنانگی و پلی به معنویت) بود.
درخصوص منابع حمایتی ،مضمون اصلی یافتهها بهعنوان نیازمند حمایت (شامل :حمایت
خانوادگی ،آموزش ،گروههای خودیار)در نظر گرفته شد .همه زنان معتقد بودند با شناخت مسائل

*نویسنده مسئول مکاتبات:
نوشین پیمان؛ گروه آموزش بهداشت
و ارتقای سالمت ،دانشکده بهداشت،
دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد،

و مشکالت یائسگی ،آموزش راهکارهایی برای سازگاری با آنها و افزایش آگاهی همسرانشان
میتوانند کیفیت زندگی خود را در این دوره بهبود بخشند.
نتیجهگیری :نتایج این مطالعه نشان داد اکثر زنان ،یائسگی را جزء فرآیند طبیعی زندگی خود
میدانند ،اما این فرآیند فیزیولوژیک همراه با مشکالتی است که کیفیت زندگی آنان را

ایران.

تحتتأثیر قرار میدهد؛ بنابراین چگونگی درک زنان از یائسگی ،کیفیت زندگی آنها را متأثر

آدرس پست الکترونیکی:
nooshin194@yahoo.com

میسازد .یافتههای پژوهش حاضر میتواند در زمینه طراحی مداخلههای اصالح کیفیت زندگی
زنان یائسه مورد استفاده قرار گیرد.

تاریخ دریافت98/2/10:

کلیدواژهها :مطالعه کیفی؛ یائسگی؛ کیفیت زندگی.

تاریخ پذیرش98/3/20:

لطفاً به این مقاله بهصورت زیر استناد نمایید:
Jafari Giv S, Peyman N. Assessment of iranian women's view on the
phenomenon of menopause: a qualitative study.
]Qom Univ Med Sci J 2019;13(6):65-77. [Full Text in Persian
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مقدمه

تاکنون در مطالعات بسیاری ،به موضوع پیامدهای یائسگی بر

با افزایش سن ،زنان با یک رخداد طبیعی به نام یائسگی مواجه

سالمت زنان از جنبههای مختلف عوامل اجتماعی ،روانشناسی،

میشوند که حدود یکسوم عمر خود را با آن سپری میکنند.

زیستی و فرهنگی با رویکرد کمّی و در حوزه جسمی پرداخته

ختم دوران قاعدگی و باروری را یائسگی میگویند که در طی

شده است ( ،)9اما مطالعات در زمینه کشف ادراک زنان در مورد

مدت  12ماه پس از آخرین قاعدگی رخ میدهد ( .)1مطالعات

یائسگی محدود بوده است.

نشان میدهند اگرچه اکثر زنان ،یائسگی را جزء فرآیند طبیعی

رویکرد کیفی در پژوهش ،روشی منظم و ذهنی برای توصیف

زندگی خود میدانند؛ اما این فرآیند فیزیولوژیک همراه با آثار و

تجارب و احساسات درونی افراد است ( .)10روشهای دسترسی

عوارضی است که کیفیت زندگی را تحت تأثیر قرار میدهد (.)2

به دادههای کیفی متعددند؛ ازجمله این روشها میتوان به

طبق نتایج مطالعات ،اکثر زنان در این دوره از عالئمی مانند

مشاهده ،مصاحبه ،بحث گروهی متمرکز (،)Focus group

گرگرفتگی ،مشکالت خواب ،نوسانات خُلق و خشکی واژن رنج

یادداشتبرداری و بررسی آرشیوها اشاره کرد ( .)11بحث

میبرند و این عالئم جزء شایعترین عالئم دوران یائسگی است که

گروهی متمرکز ،روشی است که بهطور روزافزون جایگاه ویژهای

کیفیت زندگی را تحت تأثیر قرار میدهد ( .)3بسیاری از این

در تحقیقات پیدا کرده است .با استفاده از این روش میتوان طی

عالئم جزء تغییرات طبیعی دوران یائسگی است که میتواند

پویایی گروه ،اطالعات عمیق را در ارتباط موضوعی خاص

موجب نگرانی در زنان یائسه شود .مطالعات نشان دادهاند اغلب

جستجو کرد .برخی محققین این روش را بحث یا مصاحبه گروهی

زنان اطالعات اندکی در مورد یائسگی دارند و میبایست این

) (Group Interview Discussionنیز مینامند ( )12که در واقع،

موضوع اصالح گردد ( .)4درواقع ،آگاهی و اطالع از عالئم و

از گروه متمرکز برای گردآوری اطالعات به روش کیفی استفاده

عوارض دوران یائسگی میتواند در کاهش مشکالت و باال بردن

میشود .گروه متمرکز ،یک جلسه گروهی نیمه ساختاری است

کیفیت زندگی زنان در این سن مفید باشد ( .)5ازآنجاکه یکی از

که یک رهبر هدایتکننده دارد و در شرایط غیررسمی بهمنظور

اهداف بهداشت همگانی در قرن بیستویکم ،ارتقای کیفیت

گردآوری اطالعات در مورد موضوعی خاص مورد استفاده قرار

زندگی است؛ بنابراین بهکارگیری الگویی برای ارتقای کیفیت

میگیرد ( .)11یکی از فرضیات پایه در این روش این است که

زندگی زنان یائسه ،امری ضروری است .تاکنون برنامهها و

افراد از منابع با ارزش اطالعات بوده و میتوانند رفتار خویش را

خدمات سالمت زنان در کشور ،به موضوعاتی همچون مسائل

توصیف کنند .فرضیه دیگر این است که پویایی گروه میتواند

دوران بارداری و تنظیم خانواده محدود شده و به سایر مشکالت

افراد را تشویق به توصیف دیدگاههای خود ،حتی بیشتر از

سالمت زنان ،ازجمله مشکالت دوران یائسگی توجه چندانی نشده

مصاحبههای فردی کند ( .)13میتوان گفت گروه متمرکز،

است ( .)6طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی ،کیفیت زندگی

گروهی از افراد هستند با تجارب و ویژگیهای مشترک که

عبارت است از :تصور افراد از موقعیت خود در زندگی با توجه به

پژوهشگر بهمنظور استخراج افکار ،عقاید و ادراک اعضا در رابطه

بافت فرهنگی و سیستمهای ارزشی و با در نظر گرفتن اهداف،

با موضوعی خاص ،مرتبط و مورد عالقه شرکتکنندگان ،بحث

انتظارات ،استانداردها و نگرانیهایی که در آن به سر میبرند (.)7

گروهی تشکیل میدهند ( .)14در این متد ،نمونهگیری با روش

تحقیقات نشان دادهاند زنان یائسه اغلب از کمبود اطالعات رنج

مبتنی بر هدف آغاز و تا اشباع دادهها ادامه مییابد (.)15

میبرند؛ بنابراین باال رفتن سطح درک آنها از مشکالت و مسائل

خصوصیت اصلی گروه متمرکز ،تعامل میان اعضا بوده و

یائسگی میتواند درگذران با کیفیت از این دوران مؤثر باشد (.)8

اطالعاتی از طریق تعامل بین افراد به دست میآید .در واقع ،اعضا

درواقع ،چگونگی درک زنان از پدیده یائسگی ،در سازگاری

عالوه بر اینکه به سؤاالت طرحشده بهوسیله رهبر گروه پاسخ

آنان با عالئم این دوران و متعاقباً کیفیت زندگیشان تأثیر دارد.

میدهند و با یکدیگر به بحث و تبادلنظر میپردازند ،به نظرهای
سایر شرکتکنندگان نیز پاسخ میدهند.
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همچنین شکل باز سؤاالت در گروه متمرکز باعث میگردد

چهارده زن واجد شرایط ورود به مطالعه ،برای شرکت در جلسات

اطالعات وسیع ،عمیق و غنی در رابطه با نگرش و درک

گروهی انتخاب شدند .در ابتدای مطالعه ،افراد کلیدی مشخص

شرکتکنندگان به دست آید ( .)16در طی بحثها سؤاالت

شدند و از آنها برای شناسایی افراد دیگر کمک گرفته شد.

عمقدهنده یا کاوشی نظیر اینکه بیشتر توضیح دهید ،منظورتان

تکرار اطالعات ،تعیینکننده حجم نمونه و تعداد جلسات بود؛

چیست؟ چگونه؟ میتوانید مثالی در این زمینه ذکر کنید؟ (،)17

بهطوریکه یافته جدیدی به دست نیامد .درمجموع 14 ،نفر در این

پرسیده میشود .معموالً افراد در کار با روش پدیدارشناسی

مطالعه شرکت کردند .مدت زمان هر جلسه بین  60-90دقیقه و

توصیفی ،از روش کالیزی استفاده میکنند ( ،)18در این پژوهش

تعداد جلسات ،سه جلسه نیمهساختاریافته در نظر گرفته شد.

به منظور کشف ادراک زنان از پدیده یائسگی ،از رویکرد 7

میانگین سنی شرکتکنندگان 53 ،سال و تمامی شرکتکنندگان

مرحلهای کالیزی استفاده شد .آموزشدهندگان بهداشت برای

متأهل و دارای فرزند بودند .دامنه تحصیالت شرکتکنندگان بین

برنامهریزی و دستیابی به هدف ارتقای سالمت زنان یائسه،

سیکل تا فوقدیپلم بود ،همچنین اکثریت آنان خانهدار و تعدادی

بایستی به نیازها ،باورها ،ادراکات و نگرشهای زنان یائسه

نیز کارمند بازنشسته بودند.

دسترسی داشته باشند تا بتوانند با توجه به آنها منابع حمایتی را

اظهارات شرکتکنندگان در تمامی جلسات ضبط گردید .مطالعه

شناسایی و ارتباطات مناسب را برقرار سازند ،همچنین آموزشهای

بهصورت بحث گروهی متمرکز انجام گرفت و از

الزم را طراحی و اجرا کنند تا درنهایت ،به هدف ارتقای سالمت

شرکتکنندگان خواسته شد ادراکات ،نگرشها ،باورها و نیازهای

زنان نایل گردند ( .)19این مطالعه بخشی از یافتههای یک مطالعه

خود را در مورد یائسگی بیان کنند .سؤاالت بهصورت باز مطرح

کیفی است که بر روی زنان یائسه به روش کالیزی انجام شد.

شد تا امکان بحث و تبادلنظر بین شرکتکنندگان وجود داشته
باشد .اولین جلسه با سؤال کلی« :یائسگی برای شما چه معنایی

روش بررسی

دارد» شروع شد .تالش تسهیلکنندگان بر این بود که سؤاالت

این مطالعه کیفی به روش پدیدارشناسی با رویکرد کالیزی در

بعدی براساس پاسخهای دریافتی مطرح شوند ،اگرچه در طول

ارتباط با ادراک زنان یائسه از پدیده یائسگی ،در سال  1397انجام

مصاحبه سعی گردید مطالب فهرستشده از قبل نیز پوشش داده

شد .جامعه پژوهش را زنان یائسه در سنین  45-60سالگی

شوند ،ولی تالش در جلسات بیشتر بر تعامل و بحث بین

(همسردار) ،مراجعهکننده به مراکز جامع خدمات سالمت

شرکتکنندگان بود .براساس توافق بین شرکتکنندگان ،تمام

شهرستان مشهد تشکیل میدادند.

جلسات در اتاقی خصوصی در مرکز جامع خدمات سالمت

زنان یائسه همسردار مراجعهکننده به مراکز جامع خدمات سالمت

برگزار گردید .محرمانهبودن اطالعات ،کسب رضایت آگاهانه،

مشهد که به روش طبیعی یائسه شده و بین  1-10سال از زمان

حق کنارهگیری از پژوهش برای شرکتکنندگان در هر مرحله

یائسهشدن آنها میگذشت ،همچنین زنانیکه سابقه ابتال به

که تمایل داشتند ،در نظر گرفته شد.

بیماری شدید جسمی و یا روحی نداشتند به مطالعه وارد شدند.

دادهها با استفاده از روش هفت مرحلهای کالیزی تجزیهوتحلیل

عدم تمایل زنان مذکور به ادامه شرکت در مطالعه و غیبت بیش از

شدند .در مرحله اول ،پس از اتمام مصاحبه ،ثبت

یک جلسه ،از معیارهای خروج از مطالعه در نظر گرفته شد .این

یادداشتبرداریهای میدانی و اظهارات شرکتکنندگان چندین

مطالعه در کمیته اخالق معاونت پژوهشی دانشکده به تصویب

بارگوش داده میشد ،سپس بیاناتشان کلمه به کلمه روی کاغذ

رسید و پس از انتخاب شرکتکنندگان و برقراری ارتباط مؤثر با

یادداشت و بهمنظور درک احساسات و تجارب آنان چندین بار

آنان ،در مورد اهداف مطالعه توضیحات الزم ارائه شد و

مورد بررسی قرار میگرفت .ارتباطات غیرکالمی و تعامالت بین

رضایتنامه آگاهانه جهت شرکت در مطالعه اخذ گردید و به آنان

شرکتکنندگان در بحثهای گروهی به شکل یادداشت در

اطمینان داده شد اطالعاتشان محرمانه باقی خواهد ماند.

عرصه ثبت گردید.
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در مرحله دوم بعد از مطالعه همه اظهارات شرکتکنندگان،

در این مطالعه از دو معیار اطمینانپذیری و باورپذیری جهت

اطالعات معنیدار و مرتبط با متغیر اصلی ،تعیین و زیر آنها خط

افزایش باورپذیری ( ،)Credibilityبرقراری ارتباط مؤثر و فضای

کشیده شد تا جمالت و موضوعات مهم مشخص گردند .در

صمیمی با مشارکتکنندگان ،درگیری مداوم ،حضور

مرحله سوم مفاهیم فرموله استخراج شدند؛ یعنی از هر عبارت

طوالنیمدت جلسات ،صرف زمان کافی و بازخورد منابع

مهم ،یک مفهوم که بیانگر معنی و مضمون اصلی گفتههای فرد

اطالعاتی محقق ،همچنین بهمنظور افزایش اطمینانپذیری

بود مشخص گردید ،سپس بعد از استخراج مفاهیم تدوینشده،

( ،)Dependabilityتحلیل ،کاهش دادهها و خالصه کردن،

ارتباط بین مفاهیم تدوینی با بیانات اولیه مورد بررسی قرار گرفت.

استفاده شد.

در مرحله چهارم ،پژوهشگر بعد از ارزیابی مفاهیم بهدستآمده،
مفاهیم مشابه را در دستههای موضوعی طبقهبندی کرد .در پنجمین

یافتهها

مرحله ،دستههای کوچکتر برای توصیف جامع پدیده موردنظر با

در این پژوهش 14 ،زن یائسه همسردار شرکت کردند .میانگین

هم ادغام و به دستههای بزرگتری تبدیل شدند .در مرحله ششم،

سنی شرکتکنندگان 53/64±3/10 ،سال و اکثریت خانهدار

توصیف جامعی از پدیده موردنظر بهصورت کامالً شفاف ارائه

بودند 9 .نفر از شرکتکنندگان دارای تحصیالت دیپلم و  3نفر

گردید و در آخرین مرحله ،اعتباربخشی با ارجاع به نمونهها انجام

زیردیپلم و  2نفر تحصیالت دانشگاهی داشتند(جدول شماره .)1

شد،؛ یعنی محققان بهمنظور اثبات یافتهها ،به شرکتکنندگان
ارجاع کردند.
جدول شماره  :1مشخصات فردی شرکتکنندگان در مطالعه
سن یائسگی

شماره

سن( سال)

شغل

تحصیالت

تعداد فرزند

1

53

خانهدار

دانشگاهی

4

49

2

52

خانهدار

دیپلم

4

49

3

49

خانهدار

دیپلم

3

48

4

51

خانهدار

سیکل

2

47

5

51

خانهدار

سیکل

2

50

6

54

خانهدار

سیکل

4

50

7

57

خانهدار

دیپلم

4

50

8

60

کارمند بازنشسته

دیپلم

4

50

9

57

خانهدار

دیپلم

3

51

10

54

کارمند بازنشسته

دیپلم

3

49

11

55

کارمند بازنشسته

دیپلم

4

51

12

56

کارمند بازنشسته

دیپلم

3

50

13

52

کارمند بازنشسته

دانشگاهی

3

49

14

50

خانهدار

دیپلم

3

48

( سال)

یافتهها در حیطههای اصلی "نگرش نسبت به یائسگی" و "منابع

گروهها شامل جزء اجباری زندگی ،رهایی ،مرگ زنانگی و پلی

حمایتی" دستهبندی شدند .در مورد نگرش نسبت به یائسگی،

بهسوی معنویت بودند .جدول شماره  2مضمون اصلی ،گروههای

مضمون اصلی بهعنوان سکوی پرواز یا سراشیبی انحطاط به دست

اصلی و زیرگروههای دیدگاه زنان ایرانی به پدیده یائسگی را

آمد که مشتمل بر چهار گروه و یازده زیرگروه بود.

نشان میدهد.
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جدول شماره  :2مضمون اصلی ،گروههای اصلی و زیرگروههای دیدگاه زنان ایرانی در مورد پدیده یائسگی
سکوی پرواز یا سراشیبی انحطاط

مضمون اصلی
گروههای اصلی

جزء اجباری زندگی (نقصان)

رهایی (نجات)

مرگ زنانگی

پلی بهسوی معنویت

زیرگروهها

آخرین دوره زندگی

رهایی از درد و مشکالت قاعدگی

بیکفایتی

فرصتی برای عبادت

پیری

رهایی از بارداری ناخواسته

ازکارافتادگی جنسی

کفایت

بیتفاوتی

رهایی از نجاست

مشکالت زناشویی

تحلیل براساس گروههای اصلی با بیان سخنان مشارکتکنندگان

یکی دیگر از شرکتکنندهها معتقد بود« :یائسگی یعنی خیالت

در ذیل ارائه شده است:

تخت شدن ،یعنی راحت شدن .همینکه دیگه الزم نیست

 -1یائسگی جزء اجباری زندگی

جلوگیری داشته باشی و همش تنت بلرزه که نکنه حامله بشی،

برخی از شرکتکنندگان یائسگی را فرآیندی غیرقابلاجتناب

خیلی عالیه .من خیلی از این قضیه راضیم .چون واقعاً جلوگیری

میدانستند که مانند همه دورههای دیگر زندگی ،روزی فرا

خیلی برام سخت بود .قرص که بهم نمیساخت ،یکبار هم که

میرسد .یکی از شرکتکنندهها معتقد بود« :یائسگی مثل خیلی از

آیودی گذاشتم از خونریزی به مرگ رسیدم .شوهرمم اهل

دورههای زندگی آدمه ،به اجبار باید بیاد و بگذره .گریزی ازش

استفاده از کاندوم نبود .خالصه نزدیکی به خاطر ترس از

نیست» (خانم یائسه شماره  - 6خانهدار 54 -ساله)

حاملهشدن خیلی برام عذابآور بود ،ولی االن واقعاً احساس

شرکتکننده دیگری یائسگی را معادل پیری معنا میکند و

خوبی دارم که مجبور نیستم جلوگیری داشته باشم»( .خانم یائسه

میگوید« :یائسگی همون پیریه ،یعنی از دست رفتن جوانی ،از

شماره  – 14خانهدار  50 -ساله)

دست رفتن شادابی ،چینوچروک پوست» (خانم یائسه شماره - 8

یکی از شرکتکنندگان میگفت« :همینکه دیگه ناپاکی نداری

معلم بازنشسته  60 -ساله)

و میتونی هر وقت دلت خواست بری زیارت ،خیلی ارزش داره»

یکی از شرکتکنندگان بیان میدارد که« :زندگی از نوزادی

(خانم یائسه شماره  - 7خانهدار  57 -ساله)

شروع میشه ،بعد کودکی ،همینطور همه دورههای زندگی میاد

 -3یائسگی یعنی مرگ زنانگی

تا آخریش که یائسگی و پیریه» (خانم یائسه شماره  - 2خانهدار-

از نظر شرکتکنندگان ،یائسگی یعنی قطع هورمونهای زنان،

 52ساله)

همچنین عوارض و مشکالتی که در سیستم اوروژنیتال متعاقب آن

یکی دیگر از شرکتکنندگان معتقد بود«:یائسگی دورهای از

رخ میدهد؛ لذا برخی از زنان ،یائسگی را مسئول بیمیلی جنسی،

زندگی است که باید آن را تجربه کرد و گذراند ،یائسگی با همه

قطع زنانگی ،ازکارافتادگی جنسی و مشکالت زناشویی خود

خوبی و بدیهاش میاد ،باید این دوره را بگذرونی ،اگه خیلی

میدانستند.

بهش فکر کنی و مشکالتشو بزرگتر کنی ،خیلی بهت سخت

یکی از شرکتکنندگان معتقد بود« :یائسگی یعنی خاتمه زنانگی،

میگذره ،پس باید خیلی بهش فکر نکنی و عادی باهاش برخورد

کمحوصلگی ،بیانگیزگی ،مشکالت زناشوییم» (خانم یائسه

کنی» (.خانم یائسه شماره  - 4خانهدار  51 -ساله)

شماره  - 5خانهدار  51-ساله)

 -2یائسگی یعنی رهایی

شرکتکننده دیگری میگفت« :از وقتی یائسه شدم انگار دیگه

تعدادی از شرکتکنندگان از قطع قاعدگی راضی بودند و آن را

شوهر ندارم ،احساس بهدردنخور بودن میکنم ،خیلی رابطهمون

احساس رهایی یا راحت شدن معنا میکردند.

خراب شده و نمیتونم نیازهاشو برآورده کنم ،فکر میکنم همین

یکی از شرکتکنندگان میگفت« :من پریودهای خیلی شدیدی

موضوع باعث شده که روحیهام خیلی داغون باشه» (خانم یائسه

داشتم ،همراه با کمردرد ،درست یکهفته از زندگی میافتادم،

شماره  - 12کارمند بازنشسته  56 -ساله)

االن خیلی خوبه که دیگه عادت نمیشم» (خانم یائسه شماره -10
معلم بازنشسته 55 -ساله)
70

مجله دانشگاه علوم پزشکی قم /دوره سیزدهم ،شماره ششم ،شهریور 1398
International License Creative Commons Attribution License 4.0

بررسی دیدگاه زنان ایرانی در مورد پدیده یائسگی :یک مطالعه کیفی
...

سارا جعفریگیو و همکاران

نسرین جاوید تبریزی و همکاران

 -4یائسگی پلی بهسوی معنویت

قبالً به خاطر مشغلههای زندگیام فرصت این کارها رو نداشتم،

برخی از زنان یائسه به دلیل قطع قاعدگی ،یائسگی را فرصتی برای

بههمین دلیل احساس میکنم اعتمادبهنفسم روزبهروز داره بیشتر

عبادت و ارتباط با خدا میدانستند .یکی از شرکتکنندگان

میشه و احساس میکنم انسان کاملتری نسبت به گذشته هستم»

میگفت« :یائسگی را خیلی دوست دارم چون االن زیارت رفتن،

(خانم یائسه شماره  - 11معلم بازنشسته  55 -ساله).

عبادت کردن ،روزه گرفتن خیلی راحت شده ،درحالیکه قبل

از نظر شرکتکنندگان ،یائسگی یعنی قطع هورمونهای زنانه و

بهعلت پریودی ،محدودیتهای زیادی داشتم ،االن خیلی احساس

این موضوع همراه با یکسری عالئم و عوارضی است که بدن را

آرامش میکنم( ».خانم یائسه شماره  - 1خانهدار  53 -ساله)

متأثر میسازد .درگذر از دوره یائسگی برای سازگار شدن با این

شرکتکننده دیگری میگوید« :من خیلی از خواهرام شنیده بودم

عالئم و عوارض نقش «عوامل حمایتی» کامالً روشن و مبرهن

بعد از یائسگی آدم گوشهگیر و زودرنج میشه ،اما خدا را شکر

است .در این مطالعه مضمون اصلی نیازمند حمایت به دست آمد.

من خیلی روحیهام خوبه .هر روز از خونه بیرون میرم ،با دوستام

جدول شماره  3بیانگر مضمون ،گروههای اصلی و زیرگروههای

گردش میریم ،جلسه قرآن میرم و خیلی از زندگیم راضیم.

دیدگاه زنان ایرانی در مورد عوامل حمایتگر یائسگی است.

جدول شماره  :3مضمون اصلی ،گروههای اصلی و زیرگروههای دیدگاه زنان ایرانی در مورد عوامل حمایتگر یائسگی
نیازمند حمایت

مضمون اصلی
گروههای اصلی

حمایت خانوادگی

آموزش

زیرگروهها

حمایت و همدلی همسر

نیاز به آموزش زوجین

تغذیه مناسب

حمایت فرزندان

شرم پنهان

فعالیت بدنی

گروههای خودیار

تنها نبودن

سبک زندگی سالم

تعامالت اجتماعی مناسب
تقویت معنویت

این عوامل میتوانند بر درک زنان از این دوره و کاهش

گرما برام قابلتحمل نیست .به همین خاطر جای خوابم رو از

آسیبپذیری از عالئم و عوارض یائسگی تأثیرگذار باشند.

شوهرم جدا کردم .خیلی بهش برخورده و همش این موضوع رو

شرکتکنندگان عوامل حمایتی را حمایت خانواده ،آموزش،

بیان میکنه که من ازش بدم اومده و نمیخوام کنارش بخوابم .و

گروههای خودیار و سبک زندگی سالم میدانستند که از 10

مدام واسه این موضوع سرزنشم میکنه .اگه هم تقاضای همخوابی

زیرگروه شامل :درک همسر ،درک فرزندان ،تنها نبودن ،نیاز به

میکنه من اصالً نمیتونم قبول کنم چون خیلی میلم کم شده و

آموزش زوجین ،شرم پنهان ،گروههای خودیار ،تعامالت

حالم از این کار بههم میخوره ،این موضوع باعث شده

اجتماعی مناسب ،تغذیه ،ورزش کافی و معنویت تشکیل میشد.

روابطمون خیلی تیره بشه و مرتب بهم غر میزنه .ای کاش درکم

در ذیل تحلیل براساس گروههای اصلی با بیان سخنان

میکرد و میفهمید که اینا به خاطر تغییرات هورمونیه که تو بدنم

مشارکتکنندگان ارائه شده است:

اتفاق افتاده» (خانم یائسه شماره  - 14خانهدار  50 -ساله).

 -1حمایت خانوادگی

شرکتکننده دیگری میگفت "دوست دارم شوهرم درکم کنه.

همه شرکتکنندگان بر اهمیت نقش حمایتی خانواده در

از نظر جنسی درکم کنه .من که همیشه اینجوری نبودم .االن

سازگاری با تغییرات این دوره اذعان داشتند ،نقش همسر جزء

اینطور شدم .همش میگه چرا از من فرار میکنی ،آخه مردا رو

مهمترین عوامل حمایتگر ازنظر شرکتکنندگان معرفی شد .یکی

تا وقتی بتونی از نظر جنسی ارضا کنی واسشون عزیزی ،بعدش

از شرکتکنندهها معتقد بود مهمترین عامل حمایتگر ،همسر است

دیگه از نظرشون بدرد نخور میشی"( خانم یائسه شماره - 2

و میگفت «از وقتی یائسه شدم خیلی گر میگیرم و شبها

خانهدار 52-ساله).

نمیتونم کنار کسی بخوابم ،گرمم میشه و خیلی حالم بد میشه.

شرکتکننده دیگری معتقد بود «خدا رو شکر شوهرم خیلی

شوهرمم عادت داره بخـاری رو روشـن کـنـه و بره زیر پتـو ،اصالً

خوب درکم میکنه ،با اینکه بههرحال یکسـری تغییـراتـی تو بدنم
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بعد از یائسگی رخ داده ،ولی مرتب بهم میگه االن برام مثل روز

در مقابل ،عدهای به دلیل مالحظات فرهنگی ،حجب و حیا ،از بیان

اول جذابی .هرروز عشقشو بههم ابراز میکنه و میگه بعد از

احساس نیازشان به آموزش مسائل و مشکالت جنسی در یائسگی

یائسگی ،یه خانم کامل شدی ،تو همه کارا با من مشورت میکنه

احساس شرم داشتند؛ بهطوریکه یکی از شرکتکنندهها

و به نظرم اهمیت میده» ( خانم یائسه شماره  - 11معلم بازنشسته -

میگفت« :خیلی دلم میخواد بدونم که مثالً برای گرگرفتگیام

 55ساله).

چی کار کنم یا چی بخورم .یا مثالً برای مشکالت جنسی چه

داشتن فرزند و تنها نبودن نیز یکی دیگر از عوامل حمایتگر از نظر

کاری باید انجام بدم .از اینکه بخوام برم از کسی سؤال کنم

شرکتکنندگان شناخته شد ،شرکتکنندگان نقش فرزند را در

خجالت میکشم .فکر میکنم بگن سر پیری و معرکهگیری.

پرکردن اوقات فراغت و جلوگیری از تنهایی خیلی مهم

خانوم بشین دیگه از تو گذشته» (خانم یائسه شماره  - 11کارمند

میدانستند .یکی از شرکتکنندهها معتقد بود «دخترانم

بازنشسته 55 -ساله).

برگذراندن این دوره و سازگاری من با عالئم و عوارض این دوره

 -3گروههای خودیار

خیلی مؤثرند .مدام تحقیق میکنن کدوم ماده غذایی واسه عالئمم

گروههای خودیار عبارتاند از :گروههای باز ،خودگردان و

خوبه و راهنماییم میکنن .عالوه بر این ،نمیزارن من تنها باشم.

کوچکی که به فواصل منظمی یکدیگر را مالقات میکنند و

خدا خیرشون بده اگه اینا نبودن تنهایی خیلی اذیتم میکرد» (خانم

فعالیت اصلی آنها کمکهای دوجانبه است .کمکهای دوجانبه،

یائسه شماره  - 6خانهدار  54 -ساله).

شکلی از حمایت اجتماعی محسوب میشود که از کمک علمی و

 -2آموزش

روانشناختی بین افراد دارای یک مشکل مشترک یا موضوعی که

درواقع از نظر تمامی شرکتکنندگان ،آگاهی داشتن همسر و

آنها را به شکل برابر به هم پیوند میدهد ،تشکیل شده است

اطرافیان از عالئم ،عوارض دوران یائسگی و تغییرات این دوره،

( .)20یکی از شرکتکنندهها گفت«:از وقتیکه تو گروه خودیار

نقش خیلی مهمی در چگونگی گذران این دوره و سازگاری با

عضو شدم و مرتب با دوستام جلسه میزاریم ،خیلی روحیم بهتر

این تغییرات ایفا میکرد .به اعتقاد شرکتکنندگان ،همدلی

شده و ضمن اینکه مشکالتمو وقتی تو گروه با دوستام مطرح

اطرافیان ،بهویژه همسر در طبیعی قلمداد کردن تغییرات یائسگی،

میکنم ،راهکارای خیلی خوبی بههم میدن که بدردم میخوره»

پذیرش راحتتر آنها و درنتیجه سازگاری بهتر با آن عالئم،

(خانم یائسه شماره  - 10کارمند بازنشسته  54 -ساله).

بسیار مؤثر بود .در این مطالعه ،آموزش و آگاهی از تغییرات و

شرکتکننده دیگری میگفت« :من باوجود تغییراتی که یائسگی

عوارض یائسگی ،یکی از عوامل مهم حمایتی شناسایی شد .یکی

در بدنم بهوجود آورده سعی میکنم تعامالت اجتماعیم رو حفظ

از شرکتکنندگان میگفت« :اوایل که یائسه شده بودم و دچار

کنم .یه گروه دوستانه داریم از خانمای مثل من ،یعنی همهشون

گرگرفتگی ،درد عضالنی ،سستی ،خستگی و تحریکپذیری شده

یائسه هستن ،هفتهای یکبار دور هم جمع میشیم و باهم صحبت

بودم ،خیلی نگران بودم چون نمیدونستم اینها جزء عالئم

میکنیم ،خیلی از مشکالتمون مشترکه .وقتی یکی مشکلشو مطرح

یائسگی هستند ،کسی هم نبود که ازش کمک بخوام ،درنتیجه

میکنه ،بقیه تجربیاتشونو در اختیارش میزارن و راهحلهایی

روزبهروز حالم بدتر میشد ،فکر میکردم بیماری خطرناکی

پیشنهاد میکنه که عالیه» (خانم یائسه شماره  - 9خانهدار 57 -

گرفتم .مرتب گریه میکردم و نگران بودم تا اینکه متوجه شدم

ساله).

اینها جزء عالئم یائسگی هستند و به خاطر کم شدن هورمونها

 -4سبک زندگی سالم

رخ میدهند ».در ادامه توضیح داد «اگه از اول میدونستم که

الگوهای روزانه زندگی فرد از قبیل نوع تغذیه ،چگونگی گذران

اینها طبیعی هستن اینقد موضوع رو واسه خودم بزرگ نمیکردم

اوقات فراغت ،استعمال دخانیات ،فعالیت بدنی ،استرس و

و راحتتر تحملشون میکردم» (خانم یائسه شماره  - 7خانهدار -

چگونگی استفاده از خدمات بهداشتی را سبک زندگی میگویند.

 57ساله).

ازطرفی ،بررسی یافتههـا نشـان میدهـد برخـی شـرکـتکـننـدههـا

72

مجله دانشگاه علوم پزشکی قم /دوره سیزدهم ،شماره ششم ،شهریور 1398
International License Creative Commons Attribution License 4.0

بررسی دیدگاه زنان ایرانی در مورد پدیده یائسگی :یک مطالعه کیفی
...

سارا جعفریگیو و همکاران

نسرین جاوید تبریزی و همکاران

معتقدند داشتن سبک زندگی سالم ،اهمیت بسیاری در چگونگی

همینکه از خونه بیای بیرون و چند تا آدم ببینی انرژی کافی رو

گذران یائسگی و کیفیت زندگی در این دوره دارد.

میگیری .پیادهروی هم که نیاز به وضعیت اقتصادی مطلوب

یکی از شرکتکنندهها میگفت« :من خیلی زودرنج و آسیبپذیر

نداره ،یعنی با کمترین امکانات میشه انجامش داد .واسه

شده بودم ،مدام تنها بودم و فکر و خیال میکردم .تجربیات

جلوگیری از خیلی مشکالت یائسگی مثل یبوست  -پوکی

ناخوشایندی که مربوط به گذشته بود رو همش مرور میکردم و

استخوان  -افسردگی مفیده» ( خانم یائسه شماره  - 8معلم

بیشتر دچار تشویش و نگرانی میشدم .با هیچکس رفتوآمد

بازنشسته 60-ساله).

نداشتم ،شوهرم هم اصالً درکم نمیکرد و بیشتر باهام کلکل

تقریباٌ اکثریت شرکتکنندگان اعتقاد داشتند یائسگی فرصت

میکرد ،خالصه اینقدر از نظر روحی وضعیت نابسامانی داشتم

مناسبی برای ارتباطات معنوی است و این عامل یک عامل حمایتی

که حتی به دوره مجبور شدم دارو استفاده کنم .االن که فکر

در سازگاری با مشکالت این دوره به شمار میرود .یکی از

میکنیم میبینم اگه اینقدر تنها نمیموندم این بالها سرم نمیومد.

شرکتکنندهها معتقد بود"وقتی دچار فکر و خیال میشم و میرم

الاقل با چند نفر حرف میزدم و تو دلم نمیریختم ،حال و روزم

تو فکر ،سریع وضو میگیرم و مشغول عبادت میشم این کار

به اون جاها نمیکشید» (خانم یائسه شماره  - 9خانهدار 57 -

باعث میشه خیلی تو تنهاییم غرق نشم و به نعمتهایی که خدا

ساله).

بهم داده فکر کنم ،نه به اونایی که ندارم» (خانم یائسه

شرکتکننده دیگری میگفت« :من باوجود تغییراتی که یائسگی

شماره  - 12کارمند بازنشسته  56 -ساله).

در بدنم به وجود آورده سعی میکنم تعامالت اجتماعیم رو حفظ

شرکتکنندهای میگفت «از اینکه با شوهرم رابطه ندارم خیلی

کنم .هفتهای یکبار با دوستام بیرون میرم .مرتب پیادهروی روزانه

ناراحتم .کاش واقعاً یه جایی میبود که آدم میتونست بدون اینکه

انجام میدم .دوست ندارم خونهنشین بشم ،واسه همین فکر میکنم

خجالت بکشه سؤاالشو میپرسید» (خانم یائسه شماره

وضعیت روحیم خوبه و خدا رو شکر راضیام» (خانم یائسه

 -4خانهدار  51 -ساله) .برخی نیز اظهار داشتند نیاز به آموزش

شماره  – 1خانهدار  53 -ساله).

راهکارهایی برای سازگاری با عوارض عمده یائسگی؛ ازجمله

در بررسی یافتهها مشخص گردید برخی شرکتکنندگان عواملی

گرگرفتگی ،مشکالت خواب ،تغییرات خُلق ،مشکالت

همچون داشتن تعامالت اجتماعی مناسب و داشتن درآمد کافی

ادراری  -تناسلی ،دردهای استخوانی را حس میکنند .یکی از

برای گذران زندگی (رفاه اقتصادی) را از عوامل حمایتگر این

شرکتکنندهها مطرح کرد «در مورد تغذیه هم خیلی خوبه بدونیم

دوره میدانستند .تقریباً  12نفر از  14نفر معتقد بودند تغذیه مناسب

چیا تو این دوره واسهمون خوبه ،چیا رو نباید بخوریم»

و داشتن فعالیت بدنی کافی ،از عوامل مهم حمایتگر بهحساب

( خانم یائسه شماره  - 7دیپلم 57 -ساله).

میآیند؛ البته یکی از شرکتکنندهها معتقد بود «تغذیه به وضعیت
اقتصادی خانواده مربوط میشه و میگفت تغذیه زیرمجموعه

بحث

امنیت مالیه» (خانم یائسه شماره  - 2خانهدار  52 -ساله).

این مطالعه یک مرور کلی در رابطه با نگرش زنان نسبت به

اما شرکتکننده دیگری معتقد بود «خیلیها تمکن مالی دارن ،اما

یائسگی ،شناسایی عوامل حمایتگر و مؤثر بر افزایش

اکثر غذاهاشون رو فستفود تشکیل میده .پس الزاماً شرایط

خودکارآمدی در یائسگی و نیازهای آموزشی مؤثر بر کیفیت

اقتصادی خوب ،مساوی وضعیت تغذیه مناسب نیست» (خانم یائسه

زندگی زنان یائسه بود .سکوی پرواز یا سراشیبی انحطاط ،بیانگر

شماره - 7خانهدار  57 -ساله).

تضاد عمیق در دیدگاه زنان یائسه به پدیده یائسگی است .تحلیل

در مورد فعالیت بدنی کافی ،شرکتکنندهای میگفت« :داشتن

یافتهها نشان میدهد نگرش و دیدگاه زنان به یائسگی کامالً

پیادهروی منظم روزانه عالوه بر اینکه برا جسمت خوبه ،برای

متفاوت است .تقریباً همه آنها یائسگی را دورهای از زندگی

روحتم خوبه.

میدانند ،اما نگرشهای متفاوت آنها نسبت به پدیده یائسگی ،در
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چگونگی گذران این دوره بسیار تأثیرگذار است .برخی از زنان

تقریباً اکثریت بیان کردند آگاهی کمی نسبت بهکنار آمدن با

شرکتکننده به یائسگی دید منفی داشتند؛ بهطوریکه یائسگی را

مسائل جنسی و زناشویی دارند و نیازمند آموزش و دریافت

مرگ زنانگی یا آخرین دوره زندگی معرفی میکردند و تغییرات

راهکارهایی برای برطرف کردن مسائل پیشآمده از نظر جنسی

هورمونی ،عالئم و عوارض یائسگی را منشأ همه مشکالت روحی

در این دوره هستند .تحقیقات نشان دادهاند زنان یائسه اغلب از

 -روانی و اجتماعی ،بهخصوص زناشوییشان میدانستند .مشخص

کمبود اطالعات رنج میبرند و باال رفتن سطح درک آنها از

است این افراد عوارض و مشکالت زیادی در دوران یائسگی

مشکالت و مسائل یائسگی ،در گذران باکیفیت از این دوران مؤثر

دارند و میتوان گفت از کیفیت زندگی پایینی برخوردارند ،آنان

است ( .)8درواقع ،چگونگی درک زنان از پدیده یائسگی در

یائسگی را بهمثابه سراشیبی میدانند که رو به افول و ازکارافتادگی

سازگاری آنان با عالئم این دوران و متعاقباً کیفیت زندگیشان

است .این دیدگاه منفی از یائسگی در مطالعات دیگر نیز دیده

تأثیر دارد .براساس نظر محققان ،همه زنان با آگاهی ،شناخت

شده است؛ بهطوریکه نتایج مطالعهای در شیلی نشان داد زنان دید

مسائل ،مشکالت یائسگی و آموزش راهکارهایی برای سازگاری

منفی به یائسگی دارند که علت آن از دستدادن قدرت زنانگی و

با آنها ،میتوانند کیفیت زندگی خود را در این دوره بهبود

شروع پیری ذکر شد ( .)21در مطالعه مشابه داخلی نیز در تبیین

بخشند ( .)25در این مطالعه نیز اکثریت شرکتکنندگان بر نقش

ادراک زنان یائسه نسبت به پدیده یائسگی ،از این دوره بهعنوان

آموزش در بهبود خودکارآمدی و کیفیت زندگی خود واقف

خاتمه زنانگی یاد شده است ( .)19این در حالی است که برخی از

بودند ،این یافته با نتیجه فروهری و همکاران که اعالم داشتند

شرکتکنندگان ،یائسگی را روند طبیعی بدن میدانستند و نگرش

آموزش منجر به بهبود هر چهار بُعد کیفیت زندگی و کاهش

مثبت به آن داشتند ،آنها از این دوره بهعنوان فرصتی برای

مشکالت زنان یائسه میشود ،همخوانی داشت (.)26

پرداختن به عبادت و معنویت یاد کرده و از اینکه دیگر نگران

در بررسی یافتههای این پژوهش مشخص گردید از نظر زنان

حاملگی نیستند ،بینهایت راضی بودند .همچنین آنها این دوره را

یائسه ،همسر مهمترین نقش را بهعنوان عامل حمایتگر در

بهمثابه سکویی برای پرواز به معنویت ،آرامش ،رهایی از درد و

سازگاری با تغییرات یائسگی ایفا میکند و همه شرکتکنندگان

رنج قاعدگی معنا کردند .برخی از شرکتکنندهها نیز یائسگی را

آموزش همسران در زمینه یائسگی و تغییرات این دوران را امری

معادل رهایی میدانستند .مطالعهای در کانادا نشان داد یکی از

ضروری میدانستند .بحری و همکاران در مطالعه خود گزارش

تمهای بهدستآمده در دیدگاه زنان نسبت به یائسگی ،احساس

کردند زمانیکه همسران زنان یائسه ،آگاهی بیشتری در زمینه

رهایی است ( .)22در یک مطالعه داخلی نیز در بررسی دیدگاه

شرایط جسمی روانی همسران خود در این دوره داشته باشند ،از

زنان یائسه نسبت به پدیده یائسگی ،معنویت یکی از تمهای

توانایی درک بیشتری برخوردار بوده و از همسران خود نیز به

بهدستآمده بود ( .)23در مطالعه حاضر برخی شرکتکنندگان

میزان بیشتری حمایت میکنند ( .)27در واقع ،همسر مهمترین و

کمبود اطالعات خود را در زمینه یائسگی مطرح کردند و ابراز

نزدیکترین فرد به زن در دوران یائسگی است و با درک صحیح

داشتند این عدم شناخت ،باعث شده برخی از عالئم و عوارض

مشکالت و تغییرات این دوران میتواند وی را در این دوره

یائسگی را بهعنوان بیماری تلقی کنند .مطالعهای در سال  2015نیز

بحرانی همراهی و حمایت کند.

به نتیجه مشابهی دست یافت ( .)24درواقع ،تعداد زیادی از زنان

برخالف زنان اروپایی که تعامالت جنسی در میانسالی را برای

شرکتکننده نیاز به آموزش مطالب و مهارتهایی برای سازگاری

حفظ ارتباط نزدیک با همسر مهم و ضروری میدانند ( ،)28زنان

با عوارض و مشکالت این دوره را مطرح کردند .آنها معتقد

شرکتکننده در این مطالعه با شروع یائسگی ،تعامالت جنسی

بودند یکسری آموزشها قبل از ورود به دوره یائسگی ،ضروری

خود را کاهش داده و از تعامالتشان با همسر کاسته بودند،

است و تعدادی نیز نیاز آموزشی بـرای گـذران بهتـر ایـن دوره و

مطالعهای در سال  2014نیز به نتیجه مشابهی دست یافت (.)29

سـازگـاری با عالئـم یـائسگـی را حس میکردند.

آنان تغییرات هورمونی در این دوره را مسئـول کاهـش میل جنسی
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و کاهش فعالیت جنسی در این دوره ذکر کردند .این برخالف

به دست آمد ( .)31از نظر شرکتکنندگان ،سبک زندگی سالم

نظر شواهد علمی مبنی بر عدم وجود ارتباط معنیدار بین یائسگی

عاملی مؤثر در سازگاری زنان با تغییرات دوره یائسگی و باال بردن

با ابعاد جنسی زنان است ( .)30در این مطالعه تقریباً  %90از

کیفیت زندگی بود .مطالعهای در کاشان نیز در مورد عوامل مؤثر

شرکتکنندگان از کاهش میل جنسی و تعامالت جنسی شاکی

بر کیفیت زندگی زنان یائسه ،نتیجه مشابهی را گزارش کرد (.)32

بودند و نیاز به آموزش در خصوص بهبود بُعد جنسی را برای خود

زنان در این دوره دارای پتانسیلهای مهمی از نظر داشتن تجارب

احساس میکردند ،اما نمیدانستند این آموزشها را باید از کجا

اجتماعی باال هستند و از طرفی ،همه ابعاد کیفیت زندگیشان در

دریافت کرد و نکته دیگر اینکه به لحاظ فرهنگی از بیان این نیاز

این دوره تحت تأثیر قرار میگیرد؛ لذا براساس یافتههای این

احساس شرم داشتند؛ زیرا از نظر آنان دیدگاه جامعه به یائسگی

پژوهش ،آموزش زنان و همسرانشان برای بهبود زندگی در این

معادل با پایان فعالیت جنسی زنان است.

دوره ،ضروری است.

بررسی یافتهها نشان میدهد زنانیکه از حمایت کافی همسر در

ازجمله محدودیتهای پژوهش حاضر میتوان به نکات زیر اشاره

این دوره مانند بقیه دوران زندگی مشترکشان برخوردار بودهاند،

کرد:

دیدگاه مثبت به یائسگی داشته و از آن بهعنوان احساس رهایی،

اولین نکته اینکه بسیاری از زنان به دلیل انگ یائسگی ،حاضر به

پختگی و آرامش یاد میکنند .آنها این دوره زندگی را فرصتی

شرکت در مطالعه نشدند؛ لذا تعداد شرکتکنندگان کاهش یافت.

برای دستیافتن به مراحل واالتر زندگی و سکویی برای پرواز به

دومین نکته اینکه برخی عوامل؛ ازجمله وضعیت اقتصادی،

معنویت دانسته و اعتمادبهنفس باالیی دارند و احساس

باورهای فرهنگی و چگونگی ارتباط بین همسران قبل از یائسگی،

خودکارآمدی میکنند ،اما آنانی که با یائسه شدن حس حمایتی

بر کیفیت زندگیشان در این دوره و دیدگاه آنان نسبت به

همسرشان را ازدسترفته میدانند و به قول خودشان از نظر جنسی

یائسگی تأثیر گذاشته بود ،درحالیکه پژوهشگر آن را کنترل

دیگر برای همسران خود فاقد کارایی هستند (زنانیکه حس

نکرد؛ بنابراین ممکن است این موضوع نتایج را تحت تأثیر قرار

خودکارآمدی و حمایت همسر را در گرو برآوردن نیازهای

داده باشد.

جنسی وی دانسته و با یائسگی این توانایی را ازدسترفته

سومین نکته اینکه جامعه آماری پژوهش حاضر شامل زنان یائسه

میپندارند) ،احساس بیهودگی کرده و یائسگی را معادل مرگ

مراجعهکننده به مراکز خدمات سالمت شهرستان مشهد بود که

زنانگی و بیکفایتی میدانند .درواقع ،این زنان کیفیت زندگی

درنتیجه تعمیم نتایج بهکل جامعه باید با احتیاط صورت پذیرد.

پایینی در همه ابعاد زندگیشان نسبت به گروه قبل دارند و از نظر

از نقاط قوت این پژوهش میتوان به این نکته اشاره کرد که بیشتر

آنان یائسگی ،یعنی سراشیبی رو به افول و انحطاط.

مطالعات صورتگرفته در زمینه یائسگی بهصورت کمّی بوده ،اما

در این مطالعه شرکتکنندگان معتقد بودند سازگاری با عوارض

در این پژوهش چون جمعآوری دادهها بهصورت کیفی بود و

و تغییرات دوره یائسگی و برخوردار بودن از عوامل حمایتی،

همراهی نزدیکی با تجزیهوتحلیل اطالعات وجود داشت؛ لذا این

بهخصوص همراهی و همدلی همسر ،نقش مهمی در افزایش

همزمانی باعث تقویت هر دو گردید (.)33

خودکارآمدی آنان در این دوره دارد.
برخی شرکتکنندگان نیز گروههای خودیار را جزء عوامل

نتیجهگیری

حمایتی مؤثر در این دوره دانستند .همچنین آنان حس همدلی،

نتایج مطالعه حاضر نشان داد درک عمیق از عوامل مؤثر بر

همکاری و آرامشی را که در این گروهها تجربه کرده بودند،

سازگاری زنان یائسه در برخورد با مشکالت و تغییرات این دوره

بینظیر دانسته و راهکارهای ارائهشده در این گروهها را با ارزش

میتواند در بهبود خودکارآمدی و کیفیت زندگی آنان تأثیرگذار

میپنداشتند .نتیجه مشابهی در مطالعه  Humphreysو همکاران در

باشد .همچنین دیدگاه زنان به یائسگی کامالً متفاوت است؛

مـورد اهمـیت نـقـش حمـایـتـی گـروههـای خـودیــار ()SHG

بهطوریکه شرکتکنندگان از دیدگاه کـامالً مثبـت تا نظـر کامالً
75

مجله دانشگاه علوم پزشکی قم /دوره سیزدهم ،شماره ششم ،شهریور 1398
International License Creative Commons Attribution License 4.0

سارا جعفریگیو و همکاران

 یک مطالعه کیفی:بررسی دیدگاه زنان ایرانی در مورد پدیده یائسگی
نسرین جاوید تبریزی و همکاران

...

تشکر و قدردانی

 همگان معتقدند برای بهبود کیفیت.منفی به یائسگی تنوع داشتند

پژوهشگران بر خود الزم میدانند از مساعدت معاونت پژوهشی

 نیازمند،زندگی خود در این دوره و افزایش خودکارآمدی

 همچنین،دانشگاه علوم پزشکی مشهد جهت حمایت از این طرح

 آنها آموزش همسران خود را در مورد تغییرات.آموزش هستند

تمامی زنان یائسه که در این پژوهش شرکت کردند مراتب سپاس

 امری ضروری میدانند؛ لذا مراقبین بهداشتی زنان در این،یائسگی

 این گزارش (با کد اخالق.و قدردانی را به عمل آورند

.دوره میبایست به این امر توجه کافی مبذول دارند

) در معاونت پژوهشی دانشگاهIR.MUMS.REC.1397.011
.علوم پزشکی مشهد به ثبت رسیده است
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