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Abstract 

 

Background and purpose: Perceptions and experiences of women about menopause are 

remarkably influenced by sociocultural context. Awareness of this issue could help health system policy 

makers to develop appropriate care plans for menopausal women in transition. This study aimed to 

explore the perceptions of Iranian women about menopause. 

Materials and methods: This exploratory qualitative study was conducted on 27 women aged 

42-55 years old in Gonabad and Mashhad, Iran, between May 2014 and July 2016. Semi -structured in-

depth interviews were conducted until data saturation was achieved. Conventional content analysis was 

done using the method proposed by Graneheim & Lundman (2004) in MAXQDA 2007. 

Results: Findings showed an overarching theme entitled “In the limbo of fear and hope" 

consisting of three categories and 15 sub-categories. The categories included: 1) feeling of freedom due to 

cessation of menstruation, 2) concerns associated with occurrence of menopause, and 3) divergent 

interpretations of menopause. 

Conclusion: The main theme in this study was “In the limbo of fear and hope” which showed 

that the perceptions of women about menopause vary in a wide continuum of worry and peace. It is 

believed that changes in social beliefs toward menopause can reduce concerns and fears of women in 

menopausal transition. 
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 ـدرانــــازنــــي مـكـــــزشـــــوم پـــلــــــگاه عـشــه دانــــلـــمج

 (441-496)   4931سال    یورشهر   461بيست و هشتم   شماره دوره 

 443      4931، شهریور  461تم، شماره شدوره بيست و ه                                                                مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                      

 پژوهشی

 : زنان ایرانی در مورد یائسگی چگونه  "در برزخ بیم و امید"
 می اندیشند؟ یک مطالعه اکتشافی کیفی

 
     1نرجس بحری

   3و2رباب لطیف نژاد رودسری  

 4هاشمیمژگان عظیمی     

 چكیده
ه زن ان در اجتماعی است ک  -ادراکات و تجربیات زنان از یائسگی به شدت تحت تاثیر زمینه فرهنگی و هدف: سابقه

مراقبتی مناسب زنان یائس ه های کنند. آگاهی از این موضوع به سیاستگزاران سیستم سالمت در تدوین برنامهآن زندگی می

 نماید. لذا این مطالعه با هدف کشف ادراکات و تجربیات زنان از یائسگی انجام شد.کمک می

در ش هرهای مش هد و  3131 ت ا تیرم ا  3131اردیبهش ت در این مطالعه کیفی اکتشافی که در فاص هه  ها:مواد و روش
های عمیق نیمه ساختارمند تا رس یدن ب ه ها با استفاد  از مصاحبهساله مشارکت داشتند. داد  27-11زن  72گناباد انجام شد، 

و الن دمن ب ا  ها با اس تفاد  از رو  تحهی ل محت وای مرس وم گ رانهیمآوری گردید. تجزیه و تحهیل داد ها جمعاشباع داد 
 انجام شد. MAXQDA 2007افزار استفاد  از نرم

را پدیدار ساخت که مش تمل ب ر  "در برزخ بیم و امید"ها یک درونمایه اصهی با عنوان نتایج تجزیه و تحهیل داد  ها:یافته
وق وع یائس گی و  ه ای هم را  ب ازیر طبقه بود. طبقات اصهی شامل احساس رهایی با قطع قاعدگی، دغدغه 31سه طبقه و 

 تفسیرهای دو گانه از یائسگی بودند.

یائسگی دهد که ادراکات و تجربیات زنان نسبت به نشان می "در برزخ بیم و امید"درونمایه اصهی این مطالعه  استنتاج:
در  رس د م داخالت مناس بدر طیف وسیعی از نگرانی تا احساس آرامش نسبت به پدید  ی یائسگی متغیر اس ت. ب ه ن  ر م ی

 های زنان در مرحهه گذار به یائسگی را کاهش دهد.ها و نگرانیجهت بهبود نگر  اجتماع نسبت به یائسگی، بتواند بیم
 

 ی کیفی اکتشافی، آنالیز محتوییائسگی، ادراکات، تجربیات، مطالعه واژه های کلیدی:
 

 مقدمه
امروز  و در آستانه هزار  سوم، پدید  سالخوردگی 

 موضوع س المتی است شد  باعثجهان  جمعیت در سطح

 مس لهه یک سنین گذار به یائسگی به در زنان بهداشت و
خص و  و این موضوع ب ه  (3)شود تبدیل بهداشتی مهم

با توجه به این که یائسگی اث رات اثب ات ش د  منف ی ب ر 

 -های قبهیپیامدهای سالمتی از جمهه استلوپورز، بیماری
باش د. قاب ل توج ه م ی ،(7)عروقی و دیابت ن وع دو دارد

نفر  1 هر از نفر یک ،7212سال در که شود.می بینیپیش
 در نف ر پنج هر از نفر تر و یکیافته توسعه هایکشور در

 خواهند باالتر و ساله 02 یافته، توسعه کم تر هایکشور
 

  E-mail:LatifnejdR@mums.ac.ir                 مامایی        خیابان دانشگا ، چهاررا  دکتری، دانشکد  پرستاری و :مشهد - ینژاد رودسر فیرباب لط مولف مسئول:

 استادیار، گرو  مامایی، مرکز تحقیقات توسعه ی اجتماعی و ارتقای سالمت، دانشکد  پزشکی، دانشگا  عهوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران. 3

 مراقبت  پرستاری و مامایی، دانشکد  پرستاری و مامایی، دانشگا  عهوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران بهداشت باروری،  مرکز تحقیقات ،دانشیار. 7
 . دانشیار، گرو  مامایی، دانشکد  پرستاری و مامایی، دانشگا  عهوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران1
 انایر مشهد، رضوی، خراسان دانشگاهی جهاد گردشگری پژوهشکد . دانشیار، جامعه شناسی، 2

 : 72/33/3130تصویب :  تاریخ                37/2/3130تاریخ ارجاع جهت اصالحات :            7/2/3130 تاریخ دریافت 
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 افكار زنان ایراني در مورد یائسگي
 

 4931، شهریور  461تم، شماره شزشكي مازندران                                                                      دوره بيست و همجله دانشگاه علوم پ         421

میهیون نف ر  1، حدود 7273نیز در سال و در ایران  (1)بود

پی ام  .(2)زن واقع در سنین یائسگی زندگی خواهند ک رد

 ی ب ه ض رورتروشن و آشکار این آمار و ارقام، توجه جد

 های بهداشتی برای پاس خگوییهای دقیق سیستمریزیبرنامه

برای موفقیت  باشد.به نیازهای این جمعیت روزافزون می

های بهداشتی برای زن ان یائس ه، ش ناخت ریزیدر برنامه

باش د. دقیق نیازهای آنان یک ضرورت انکارناپ ذیر م ی

ش ت ک ه ی مه م توج ه دادر این رابطه باید به این نکت ه

فراین  دی پیدی  د  اس  ت و ع  الو  ب  ر ای  ن ک  ه یائس  گی 

گی رد، ت اثیر های فیزیولوژیک و روانی را در بر میجنبه

 عوامل فرهنگی و اجتماعی بر آن انکارناپذیر می باشد و

کنند، بستر اجتماعی که زنان یائسگی را در آن تجربه می

در . (1-32)در شکل گیری تجربیات زنان بسیار مهم است

ق  ع گ  ذار ب  ه یائس  گی ی  ک مز  ال جال  ب از فراین  دی وا

اجتم اعی اس ت ک ه در آن اکز ر زن ان  -روانی -زیستی

کنن د، در تعدادی از عالئ م فیزیولوژی ک را تجرب ه م ی

 که این عالئم تحت تاثیر طیف وس یعی از فاکتوره ایحالی

از جمه ه  .(8)اجتماعی و فرهنگی هس تندسایکولوژیک، 

ئس گی در زن دگی زن ان روی وقایعی ک ه همزم ان ب ا یا

 ده د،ها را تحت تاثیر قرار م یدهد و وضعیت روانی آنمی

ی خ الی، م ر  توان به مواردی مانند سندرم آش یانهمی

های مراقبت از والدین همسر یا سایر نزدیکان و یا سختی

نی یائس گی در از س وی دیگ ر مع ا .(33)مسن اشار  کرد

با جریانات اجتماعی قرابت بسیار نزدیکی تجربیات زنان 

های فرهنگی از جمهه گفتم ان ه ای جامع ه در و سمبول

تاثیر . (37،31)مورد جنسیت، پیری و فرایند تولیدمزل دارد

غیرقاب  ل انک  ار باف  ت و زمین  ه اجتم  اعی ب  ر ادراک  ات و 

تجربیات زنان از یائسگی باعث شد  اس ت ک ه محقق ان 

 ت کیف ی ب ههای مختهفی با طراحی انواع مطالعادر جمعیت

 و در این رابطه مرور تاریخی بررسی این موضوع بپردازند

های مرتبط با یائسگی نیز نشان دهند  مطالعات و پژوهش

ه  ای مطالع  اتی ای  ن موض  وع از رویک  رد تغیی  ر پ  ارادایم

 .(32)باش دزیست پزشکی به رویکردهای طبیعت گرایانه می

م ش د  مطالعات کیفی که در زمینه یائسگی انجااز جمهه 

 (7228) و همکاران Mahadeenتوان به مطالعه است می

ای را ب ا ه دف کش ف تص ورات اشار  نمود که مطالع ه

 .(31)زنان بحرینی از یائسگی انجام دادند

Lim  نیز با اس تفاد  از رو  کیف ی (7237)و همکاران 

اکتشافی به کش ف تجربی ات گ ذر از یائس گی در زن ان 

مطالعه کیف ی اکتش افی  .(30)ندسنگاپوری پرداخت -چینی

 دیگری نیز با هدف بررسی تجربیات زنان ترک از یائس گی

 .(32)( انجام گردید7223)و همکاران  Cifciliتوسط 

Murphy  کیفی مطالعه یک نیز( 7231)و همکاران 

اکتشافی با هدف بررسی تجربیات زنان ع ر  قط ری از 

مک اران در ایران نیز ریم از و ه .(37)یائسگی انجام دادند

( مطالعه ای با رو  آنالیز محتوی در مورد شکل 3137)

گیری ادراک زنان از یائسگی و تجربیات یائسگی زن ان 

در بستر فرهنگی ایران بر روی زن ان ش اغل در دانش گا  

چنین مطالعات هم .(38)اندعهوم پزشکی تهران انجام داد 

کیفی دیگری در مورد مسائل و مش کالت جنس ی زن ان 

 .(33،72)در دوران یائسگی انجام شد  است ایرانی

ب  ه هرح  ال نگ  اهی ب  ه مطالع  ات اک  ر ش  د  نش  ان 

ده د ک ه تحقیق ات ک افی در م ورد ادراک ات زن ان می

با توجه ب ه اهمی ت ایرانی از یائسگی انجام نشد  است و 

گیری ادراکات و تصورات زنان بستر اجتماعی در شکل

 عمیق و جامعی نسبت به یائسگی، الزم است که تحقیقات

در جهت کشف این ادراکات و تجربیات انجام ش ود ت ا 

های بهداشتی برای ریزیها بتوان جهت برنامهاز نتایج آن

زنان ایرانی استفاد  کرد. مطالعات کیفی مطالعاتی هستند 

منج ر ب ه که برای پاسخ به این نیاز مناسب هس تند، زی را 

که ق ادر  شوندپدیدار شدن اطالعات ژرف و عمیقی می

ه  ای انس  انی را روش  ن هس  تند ابع  اد گون  اگون پدی  د 

ی انسانی پیدید ، عنوان یک پدید یائسگی به .(73)نمایند

ش ود و ای منحصر به ف رد تجرب ه م یدر هر زنی به گونه

استفاد  از رویکرد کیفی قادر است تجربیات و ادراکات 

ل ذا ای ن مطالع ه  عمیق زنان از یائس گی را کش ف کن د.

فی به من ور تبیین ادراکات و تجربیات زنان ایرانی از کی

 ی یائسگی انجام شد.پدید 
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 نرجس بحری و همکاران     

 424      4931، شهریور  461تم، شماره شو همجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                        دوره بيست               

 پژوهشی

 مواد و روش ها
این مطالعه کیفی از نوع توصیفی اکتشافی می باشد. 

رویک  رد توص  یفی اکتش  افی رویک  ردی مناس  ب ب  رای 

تر شناخته شد  و کش ف تحقیق در مورد موضوعات کم

. عهت (73-71)ستکنندگان اهای عمیق مشارکتدیدگا 

ی حاضر آن بود انتخا  رو  کیفی اکتشافی در مطالعه

ک  ه موض  وع ادراک  ات و تجربی  ات زن  ان از یائس  گی، 

ت  ر ب  ه آن ی ای  ران ک  مموض  وعی اس  ت ک  ه در جامع  ه

های فراوان ی در م ورد آن پرداخته شد  و هنوز ناشناخته

در ای  ن مطالع  ه ک  ه در ش  هرهای مش  هد و وج  ود دارد. 

س اله واق ع در  11ت ا  27زن یائس ه  72م ش د، گناباد انجا

مراحل مختهف پر  منوپوز، پری منوپوز و پس ت منوپ وز 

کنندگان ایران ی ب ود  و س ابقه شرکت داشتند. مشارکت

هیسترکتومی، اوارکتومی و یا استفاد  از هورمون درمانی 

گی ری جایگزینی را نداش تند. ب ا اس تفاد  از رو  نمون ه

دگان مطهع  ی ک  ه توان  ایی بی  ان کنن  هدفمن  د، مش  ارکت

ه  ای احساس  ات و تجربی  ات خ  ود را داش  تند، از مح  یط

ه ا مختهفی ن یر مراکز سالمت جامعه، مدارس، دانش گا 

ه ا توس ط های ورزشی با شناس ایی م وردی آنو باشگا 

پژوهشگر انتخا  شدند. رعایت اصل ح داکزر تن وع در 

ه کنندگان م دن ر ب ود و س عی ش د ک انتخا  مشارکت

کنندگان از ن ر خصوصیاتی ن یر س ن، مرحه ه مشارکت

یائسگی، تحصیالت، شغل و تع داد فرزن دان تن وع قاب ل 

 13/23قبولی داشته باشند. میانگین سنی مشارکت کنن دگان 

فرزند داشتند. سایر مشخص ات  2-1ها بین سال بود و آن

  شود.مشاهد  می 3کنندگان در جدول شمار  مشارکت

ه  ای ع  ات ب  ا اس  تفاد  از مص  احبهآوری اطالجم  ع

ی اول انجام ش د. عمیق نیمه ساختار یافته توسط نویسند 

مح  ل انج  ام مص  احبه ب  ر اس  اس ت  رجیح و ب  ا تواف  ق 

کنندگان انتخا  شد و قبل از انج ام مص احبه، مشارکت

ها اخذ ش د  و ض من نامه کتبی و آگاهانه از آنرضایت

 گان درخواستکنندتوضیح اصول محرمانگی، از مشارکت

شد که هر زمان تمایل داشتند ختم مص احبه را اع الم می

دقیقه به ط ول  21-81نمایند. جهسات مصاحبه در حدود 

انجامید. مصاحبه ب ا ی ک س وال که ی )احساس ات و می

تجربیات خود در مورد یائسگی را بیان کنید( آغاز ش د  

 مز الی ب رایم توانی دو در ادامه با سواالت کاووشی )می

 ت رب یش توانیدمی که ..، است این من ورتان بزنید؟، آیا

ه ا ض بط شد. تم امی مص احبهدهید؟( دنبال می توضیح

شد  و بالفاصهه پس از اتمام جهسه مصاحبه چند بار سمع 

 شد.ها انجام میسازی آنشد  و پیاد 

 
 برخی از مشخصات فردی مشارکت کنندگان: 1جدول شماره 

 

 ردیف سن)سال( تحصیالت شغل تاهلوضعیت  وضعیت منوپوز

 3 23 دیپهم خانه دار متاهل پری منوپوز

 7 22 فوق دیپهم ماما متاهل پری منوپوز

 1 12 لیسانس دبیر متاهل پری منوپوز

 2 17 دیپهم ناقص خانه دار بیو  پست منوپوز

 1 13 دیپهم ناقص اپراتور تهفن ازدواج موقت پر  منوپوز

 0 21 لیسانس یردب متاهل پر  منوپوز

 2 22 سیکل خدماتی متاهل پر  منوپوز

 8 27 دانشجوی ارشد دبیر پار  وقت متاهل پر  منوپوز

 3 11 لیسانس کارشناس بهداشت متاهل پست منوپوز

 32 21 فوق دیپهم واکسیناتور بیو  پر  منوپوز

 33 27 فوق دیپهم دبیر تربیت بدنی متاهل پر  منوپوز

 37 21 دیپهم خانه دار متاهل پر  منوپوز

 31 12 دکترا عضو هیلت عهمی متاهل پر  منوپور

 32 12 نهضت خدماتی بیو  پست منوپوز

 31 12 دیپهم بازنشسته نیروی انت امی متاهل پست منوپوز

 30 10 نهضت خانه دار متاهل پست منوپوز

 32 23 دیپهم خانه دار مطهقه پری منوپوز

 38 20 ابتدایی رخانه دا متاهل پری منوپوز

 33 22 لیسانس معهم ابتدایی متاهل پر  منوپوز

 72 11 ابتدایی منشی متاهل پری منوپوز

 73 21 نهضت خانه دار متاهل پری منوپوز

 77 28 فوق لیسانس کارمند بانک متاهل پری منوپوز

 71 22 فوق دیپهم فرهنگی بازنشسته بیو  پست منوپوز

 72 17 ابتدایی رخانه دا متاهل پست منوپوز

 71 11 لیسانس بازنشسته ثبت احوال متاهل پست منوپوز

 70 28 دکتری هیات عهمی متاهل پست منوپوز

 72 11 ابتدایی خانه دار متاهل پست منوپوز

 

ها با استفاد  از رو  پیشنهادی تجزیه و تحهیل داد 

 که ه ر مص احبهگرانهیم و الندمن انجام شد. به این صورت

در ن  ر گرفت ه ش د و ب ه  "واح د آن الیز"ان ی ک به عنو

 کنن دگانمن ور رسیدن به درکی عمیق از سخنان مشارکت

ه ا هر مصاحبه چندین بار خواند  شد و محتوی مصاحبه

واح دهای معن ایی شکس ته ش د.  "واح دهای معن ایی"به 

 ای از کهمات یا جمالت هستند که معنای مش ترکمجموعه

ه ا ب ا اختص ا  تهخیص داد روند  .(72)و واحدی دارند

کدها به واحدهای معنایی ادامه یافت. سپس زیر طبق ات 

از ادغام کدهای مشابه و در ادامه طبق ات از ادغ ام زی ر 
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طبقات پدیدار شدند. در نهایت درونمایه اصهی از ادغام 

به این ترتیب در رون د  .(72)گشتمعنایی طبقات پدیدار 

 31کد،  722ی حاضر، ها در مطالعهتجزیه و تحهیل داد 

زیر طبقه، سه طبقه اصهی و یک درونمایه اصهی پدی دار 

در این  3هاجهت اطمینان از صحت و استحکام یافتهشد. 

اس   تفاد  ش   د  Lincoln و  Gubaمطالع   ه از معیاره   ای 

به عنوان مزال توجه به حداکزر تنوع در انتخا   .(71)است

ه ا، اد کنندگان، درگی ری ط والنی م دت ب ا دمشارکت

کنن دگان و بررس ی چک کردن کدها توسط مش ارکت

همسویی کدها و طبقات توسط همتایان جهت حصول به 

 1مورد ن ر بودند. جهت حصول به قابهیت اعتم اد 7اعتبار

مصاحبه ها توسط پژوهشگر اول و دوم به طور جداگان ه 

ها ها و تفاوتکدگذاری شد  و سپس در مورد مشابهت

 چن ینگرفت. همرین کدها بحث صورتتانتخا  مناسبو 

اق  داماتی ن ی  ر ارائ  ه گ  زار  مبس  وطی از تجربی  ات و 

مشاهدات پژوهشگر، ارائ ه دقی ق مشخص ات مش ارکت 

یافته کنندگان، تشریح جزئیات مرتبط با چگونگی تفسیر 

 در ط  ی مراح  ل تجزی  ه و تحهی  ل 2گی  ریو ق  وانین تص  میم

دگان جه ت ی عین عبارات مشارکت کنن ها و ارائهداد 

 ی حاضر انجام شد.پذیری در مطالعهاطمینان از انتقال

جهت  MAXQDA 2007افزار در این مطالعه از نرم

ه ا و م دیریت فرآین د تجزی ه و تحهی ل ده ی داد سامان

 ه ایکهیه مالح ات اخالقی در پژوهشاستفاد  شد  است. 

کیفی در این مطالعه لحاظ شد  و این مطالع ه در کمیت ه 

قه ای اخالق در پژوهش دانش گا  عه وم پزش کی ی منط

تصویب ش د   IR.MUMS.REC.1393.75مشهد با کد 

کتب ی و آگاهان ه از مش ارکت کنن دگان  است. رضایت

قبل از مصاحبه اخذ ش د  و اص ل محرم انگی اطالع ات 

چنین ح ق امتن اع از پاس خ ب ه مورد توجه بود  است. هم

برای مش ارکت  ی مصاحبهسواالت و یا انصراف از ادامه

 کنندگان محفوظ بود.

                                                 
1.  rigor 

2. credibility 

3. confirmability 

4. decisions rules  

 یافته ها
ها ی ک درونمای ه اص هی نتایج تجزیه و تحهیل داد 

را پدی دار س اخت ک ه  "در ب رزخ ب یم و امی د"با عنوان 

زی ر طبق ه ب ود. طبق ات اص هی  31مشتمل بر سه طبقه و 

های ( دغدغه7( احساس رهایی با قطع قاعدگی، 3شامل 

ه از فس  یرهای دو گان  ( ت1هم  را  ب  ا وق  وع یائس  گی و 

 (.7یائسگی بود )جدول شمار  

در ادامه توضیحات تحهیهی مرتبط با طبق ات اص هی 

 با استفاد  از سخنان مشارکت کنندگان تبیین می شود.
 

 احساس رهایی با قطع سیکل های قاعدگی  -3
ه ای بسیاری از مشارکت کنن دگان از قط ع س یکل

این که بی  کردند و یاقاعدگی خود احساس رضایت می

های قاعدگی خ ود بودن د و صبرانه در انت ار قطع سیکل

های قاعدگی داشتند که در صورت قطع سیکلاظهار می

بسیار خوشحال خواهند شد. دالیل و عوامهی ک ه باع ث 

شد متف اوت ایجاد حس خوشحالی و رهایی در زنان می

 و متعدد بود.

 رهایی از دغدغه ی بارداری های ناخواسته  -3-3

ه ای مه م زن ان در س نین ب اروری، یکی از دغدغه

خواس ته و مش کالت و ه ای نانگرانی از وق وع ب ارداری

 های پیشگیری از بارداری است.های مرتبط با رو چالش

کنن دگان ب ه ک رات این موضوع در تجربیات مش ارکت

ه ا تجربی ات متع ددی در م ورد ع وار  بیان شد و آن

 ش گیری از ب ارداری را اک رهای مختهف پیاستفاد  از رو 

کردند. در مطالعه حاضر احساس رهایی و خوشحالی می

های قاعدگی، تجربه مشترکی بود که زنان از قطع سیکل

  کنندگان بیان شد:توسط برخی از مشارکت

 ش  وهرم م  ی کن  یم، جه  وگیری طبیع  ی م  ا االن "
ع   وار  رو  ه   ای مخته   ف رو ک   ه ت   و اطرافی   ان 

 وس  یهه از م  ن ک  ه دم  ی خ  وان دل  ش اص  ال دید ،.دیگ  ه
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 نرجس بحری و همکاران     

 429      4931، شهریور  461تم، شماره شو همجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                        دوره بيست               

 پژوهشی

 زیر طبقات، طبقات و درونمایه پدیدار شد  در بررسی ادراکات و تجربیات زنان ایرانی نسبت به پدید  ی یائسگی -2جدول شماره 
 

 در برزخ  بیم و امید  درونمایه

 از یائسگیتفسیرهای دوگانه  دغدغه های همرا  با وقوع یائسگی احساس رهایی با قطع قاعدگی طبقات اصهی

 زیرطبقات

 رهایی از دغدغه بارداری های ناخواسته -

 رهایی از تابوی قاعدگی -

 رهایی از رفتارهای سرد جنسی همسر -

 رهایی از ناپاکی -

 رهایی از مشکالت جسمانی -

 نگرانی از عالئم و عوار  یائسگی -

 یائسگی معادل پیری -

 درگیری های اهنی با سن یائسگی -

 الئم و عوار  یائسگینگرانی از ع -

 درگیری اهنی با سن یائسگی -

 سالمت و جوانی با سیکل های قاعدگی -

 اعتقاد به مفید بودن قاعدگی برای سالمتی -

 قاعدگی: خروج خون کزیف -

 احساس خستگی و فرسودگی پس از یائسگی -

 از دست دادن قدرت باروری  -

 یائسگی به عنوان دورانی بهتر  -

 
 م ی خ وردم، ق ر  ک ه م دت ی ه م ن ،ک نم استفاد 
م ی ش د،  ب زر  ش کمم می افتاد، لک خیهی صورتم
 ک ال آدم ک ه دار  ه م رو مزی ت این یائسگی خالصه
)مش ارکت  "راحته شدن دار بده و حامهگی از فکر 

 ، خانه دار، پری منوپوز(ساله 23، 32کنند  شمار  

 
 رهایی از تابوی قاعدگی -3-7

ای قاع   دگی و ه   از روزگ   اران ق   دیم س   یکل

ه ای ماهیان ه زن ان در جوام ع س نتی و طبق ه خونریزی

عامیانه اجتماع یک تابو بود  اس ت. خ ونریزی ماهیان ه 

مسلهه ای است که هنوز هم برخی از زنان آن را پنه ان 

ش رمی و کنند و صحبت عهنی در مورد آن نشانه بیمی

ش د حیا بودن تهقی می شود. این موضوع باعث م یبی

های قاع دگی کنندگان ازقطع سیکلازمشارکت که برخی

ها احس اس ره ایی از خوشحال باشند زیرا که برای آن

کنن دگان یک تابو را داشت. به عنوان مز ال مش ارکت

حتی با همس ر ی ا س ایر نزدیک ان خ ود از خ ونریزی و 

 کردند:های قاعدگی خود صحبت نمیسیکل

 ص  حبت دخت  رم ب  ا ه م پری  ودیم م  ورد در م ن "
 دخت رم خون ه یهو که باشه چطور مگه حاال کنم، نمی 

 داش ته الزم چی زی بهداش تی ن وار بش م، پریود و باشم
 پری ود م ن و بریم بخواهیم شنا مزالً وقتی یک یا باشم،
 ب ه خ اطر م زالً نمی ام م ن ن ه ک ه بگم موقع اون باشم،

)مش ارکت کنن د   "بگ م ک ه بشه این طوری........ این
  اپراتور تهفن، پر  منوپوز(ساله،  13شمار  پنج، 

کنن دگان پ ری منوپ وز در یکی دیگر از مش ارکت

های قاع دگی از پس ر  ای ن مورد مخفی نمودن سیکل

 گونه بیان کرد:

 به خاطر اوقات گاهی دیگه، هم مسلهه همین حاال"
 ش د، قط ع خون ه، دیگ ه ت وی هست بزر  پسر این که
 مام ان پرسه می پسرم که دیدم دو بار یکی شدم، راحت

 ب ودی اتاق توی تو چرا که گفتم نمیخونی؟ نماز تو چرا
ش دم  راح ت ش دم، یائس ه دیگ ه خون د، ح اال نماز من
 22، 33)مشارکت کنند  شمار   (کنند  مشارکت خند )

 (.ساله، معهم ابتدایی، پر  منوپوز
 

مشارکت کنند  دیگری با اشار  به ت اهر ب ه انج ام 

 ، اظهار داشت:عبادت در ایام خونریزی قاعدگی

 گ اهی ک ه پنهانه چیزام این خونه تو این قدرم من"
  میش م و س حری م ن پ ا م زالً رمض ون م ا  حت ی اوقات

 م زالً نم از، ی ا هستم روز  من مزالً یعنی اینا، و می خورم
 س رم رو چ ادرم گ رفتم، وض و جوری یه شد  اگه حتی

  مخصوص  اً بفهم  ن، بد  ه ه  ا ن  دارم دوس  ت ک  ه ک  ردم
 دار، خان ه س اله، 21 ،73ش مار  کنن د  رکتمشا) "پسرا
 .(منوپوز پری

 
 رهایی از رفتارهای سرد جنسی همسر -3-1

 نزدیک ی اس الم، مق دس ش رع دس تورات اساس بر

 قاع دگی خ ونریزی دوران در زناش ویی روابط و جنسی

 موض  وع ای ن. اس ت نکوهی د  عمه ی و باش دم ی ح رام

 و ک ردم ی ایج اد زوج ین روابط در را هاییمحدودیت

 دوران در ک ه داش تند م ی بیان کنندگان مشارکت گاهاً

 داش ته هاآن با سردی رفتار همسرشان قاعدگی خونریزی

 بس یار ه اآن همسر برای محدودیت این تحمل این که یا و

 تجربی ات کنن دگانیکی از مشارکت. است بود  مشکل

 کرد:  را این طور واگویه خود شخصی
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 رواب  ط ت  و. دیگ  ه ر دا مش  کالتی س  ری ی  ه....  "
 مش کل حس ابی دیگ ه ه م زناش ویی می خ وام معذرت

.  می اد بدش ون خیه ی آقایون دیگه آر ......  میکنه ایجاد
.. .... قرم ز؟ چ را  ب ه خ ورد  باز میگه مزالً موقعا بعضی

 ک ه ناراحته حتی بینم می مزال که.. هستم پریود وقتی که
قط ع  اگ ه.. .. و اینج ا بی اد می خ واد مدتی از بعد خو 

 خی الم دیگ ه ها بابت اینجور از بشه خونریزی هام دیگه
 خ  و  بخ  وای ک  ه زم  ان ه  ر دیگ  ه......  راحت  ه راحت  ه

 )مش ارکت کنن د "... میش ی راحت...  مشکهی نیست دیگه
 ی منوپوز(.ساله، خانه دار، پر 23، 30شمار  

 

 رهایی از ناپاکی -3-2

ت و بر ترین نجاسات در اسالم اسخون یکی از مهم

اساس فتاوای مراجع تقهید، زنی که خ ونریزی قاع دگی 

دارد، باید یکس ری مح دودیت ه ا را رعای ت کن د، ب ه 

عنوان مزال وی مجاز نیست در مساجد و برخی از اماکن 

مذهبی توقف کند و یا این که در طول مدت خ ونریزی 

کنن دگان در نماز به جای آورد. در تجربی ات مش ارکت

ها ب ه خص و  در زن انی ن محدودیتمطالعه حاضر، ای

شد که های مذهبی قوی تری داشتند، باعث میکه زمینه

ه ای قاع دگی برایش ان ب ه معن ای ره ایی از قطع سیکل

ه ای م ذهبی باش د. ناپاکی و آزادی در اعمال و زیارت

کنندگان احساسات خود به عنوان مزال یکی از مشارکت

  این مورد را این گونه بیان داشت:در 

 ب رای تر  راحت این جوری آدم که کنم می فکر"
 باش ه دوران اون ت وی م زالً ب ر  بخ واد اگه زیارتی سفر
 دل ش موق ع ی ه آدم..  این ه حس م..  ت ر  راح ت....بهتر 

 ک ه بین ی م ی خ و  ول ی ب ر  زی ارتی سفر که میخواد
 باشی یائسه که وقتی خو  ولی هستی پریود موقع همون
 بخ وای جایی زیارتی سفر..  اشهنب شاید مسائل این دیگه
 تص میم ت ونی م ی ت ر راح ت و ت ر  راح ت ب رات بری

 ای ن و س فر برنامه یائسگی از بعد دارم دوست...  بگیری
 28، 77)مش ارکت کنن د  ش مار   "...باش م داش ته چی زا

  ساله، کارمند بانک، پری منوپوز(.

 کنن دگان ک ه چن د س ال از یکی دیگر از مشارکت
 

گذش  ت تجربی  ات خ  ود در رابط  ه ب  ا یا  م  یائس  گی

مشکالت رعایت طهارت و پاکی ط ی دوران خ ونریزی 

  قاعدگی را این طور بیان کرد:

 وق ت ه ر کشیدممی عذا  اینقدر موقعا اون ولی"
 اینق درم..  خیه ی.. خیه ی..  مریض )پریود( می شدم که
 خودم و ه م مرتب ه س ه مرتب ه، دو روز اگه... میومد بدم

 که گفتم می همش.. میومد بدم بازم...  کردم می عو 
 دلم بشینم خونه توی خواستم می مزال..  کزیفه بدنم تمام
 همیش ه دیگه اصال..  بشینم فرشا روی که داشت نمی ور
، 72)مش ارکت کنن د   "... کردم می پهن زیرم چیزی یه
  ساله، خانه دار، پست منوپوز(. 17
 

 رهایی از مشکالت جسمانی -3-1

 های قاعدگی ن یر دیس منور سمانی سیکلجمشکالت

های ش دید قاع دگی در ب ین زن ان ش یوع و یا خونریزی

نسبتاً باالیی دارد. این مشکالت برای برخی از زنان واقعاً 

 ه اآزاردهند  بودند و تکرار ماهیانه آن، کیفیت زن دگی آن

ه ا را به شدت مختل نمود  بود، به ط وری ک ه اکز ر آن

 ه اییهای آزاردهند  را داش تند. آنکلآرزوی قطع این سی

ه ای قاع دگی که یائسه شد  بودن د نی ز از قط ع س یکل

ای از دیالو  اظهار خرسندی و رهایی می کردند. نمونه

   کنندگان در مورد این موضوع به شرح زیر است:مشارکت

.. آر  موقع عادتی هام درد خیهی شدیدی داش تم.."
 یعن ی..  زانوه ام و ران ت ا کمرم قسمت از مزالً مواقع گاهی

 با رو اینا که کردم می فکر اوقات گاهی نمیشه، باورتون
 انگ ار زم ین روی ک ه بود زمانی یعنی...  برن می دارن چاقو
 کشیدم.... برای همین هم خیهی خوشحال می ش م می ناخن

 "اگه که دیگه یائسه بش م و ای ن وض عیت تم وم بش ه ...
ساله، اپراتور تهفن، پ ر   13)مشارکت کنند  شمار  پنج، 

  منوپوز(.

هایی ک ه ها و مشقتکنند  دیگری از رنجمشارکت

های قاعدگی خود، داشته است، ای ن با سیکل طدر ارتبا

 : طور گفت

  زی اد اینق در ش دم پری ود که ام بدگی اول از من"
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 پژوهشی

 چه هر یعنی بشم، راحت فقط میگم که شدم اایت و بود

 اینق در ای ن، دست از بشم راحت من و بشه تموم این زودتر

 پریود من که باری اولین همون از یعنی بود ، سخت برام

 همدن ان موقع همون از بود ... دیگه وحشتناک شدم اینقدر

  س ه ه م م ا  ه ر ش م م ی م ن م ا  هر یعنی هست، زیاد

 ". ..زی اد. خیه ی ه م بع د  و شم می زودتر روز چهار

 بیر، پری منوپوز(.ساله، د 12)مشارکت کنند  شمار  سه،

 

 دغدغه های همرا  با وقوع یائسگی -7
عد  زیادی از مشارکت کنندگان در این مطالع ه از 

ه ا آیند  خود و اتفاقاتی که در دوران یائسگی انت ار آن

ها حول کردند. این نگرانیکشید، اظهار نگرانی میرا می

محور موضوعاتی ن یر سن یائس گی، عالئ م و ع وار  

 ارتباط پیری و یائسگی بودند.یائسگی، 

 

 نگرانی از عالئم و عوار  یائسگی -7-3

یک  ی از "نگران  ی از عالئ  م و ع  وار  یائس  گی"

کنندگان در مورد یائسگی ی مشارکتهای عمد نگرانی

کنن د  که نگرانی از عالئ م ش دید و مخت لیطوربود. به

ت رین عه ت ت رس از یائسگی در بسیاری از م وارد، مه م

ائسگی و عدم پذیر  یائسگی از سوی زنان بود. وقوع ی

قاعدتاً این افکار و باورها در زمینه اجتماعی و در تعام ل 

ت زنان با همتایان و اطرافیانی که تجرب ه یائس گی را پش 

ه ای زن ان نگران ی گرف ت.سر گذاشته بودند، شکل می

حول و حو  مسائل مختهفی از جمهه نگران ی در م ورد 

گرفتگی، وقوع افس ردگی، اف زایش پوکی استخوان، گر

ها شکل گرفته ب ود. ب ه عن وان فشار خون و سایر بیماری

مزال یکی از مشارکت کنندگان به این ص ورت نگران ی 

 خود از گرگرفتگی و پوکی استخوان را بیان کرد:

 ش نیدم ع وام از م ن که چیزی ترجیحاً خو  ولی"
 ااین . گیری می استخوان پوکی و گیری گرمی میگن که
 بش م، دردمن د که ندارم دوست چون می ترسونه رو من

 27)مشارکت کنند  شمار  هش ت،  ".نگرانم همین برای
  ساله، دبیر پار  وقت، پر  منوپوز(.

یکی دیگر از مشارکت کنندگان بر اساس تجربیات 

مادر خ ود ک ه پ س از یائس گی اف زایش س ایز ش کم را 

س از خ ود پ  "بزر  شدن ش کم"تجربه کرد  بود، از 

 یائسگی اظهار نگرانی می کرد: 

 ا  گهید عوار  که کنمی م فکر هم یگاه یول"
 بزر  شکمم نکنه که )نگران هستم( گمیم.... هست باز
)مش ارکت  "..  شهی م بزر  شکم گنیم معموالً...  بشه

  ساله، منشی، پری منوپوز(. 11، 72کنند  شمار  

جمه ه  نگرانی از وقوع اختالالت روحی و روانی از

بدخهقی و یا افسردگی یکی دیگر از نگرانی های برخ ی 

از مشارکت کنندگان بود. یک ی از مش ارکت کنن دگان 

  احساسات خود را این گونه بازگو کرد:

 شاید اینا و گرگرفتگی احساس..  گفتن که همون"
 ممکن ه خ ودت طبیع ی حالت از این که. کنه می نگرانم
 ن  ر از مب ادا م زال که بکنه نگرانم اونا مزالً..  بشی خارج
 گی ری م ی ک ه گ ر همون مزالً و بشی طاقت کم اخالق
 "..ش  م م  ی نگ  ران وقت  ایی ی  ه این  ا از..  کن  ه اایت  ت

س اله، واکس یناتور، پ ر   21، 32)مشارکت کنند  شمار  
 منوپوز(.

 

 پیرییائسگی معادل با  -7-7

های بسیار مهم زنان در طی گ ذر از یکی از نگرانی

پاسخ ب ه ای ن س وال ب ود ک ه آی ا یائس گی در یائسگی، 

ارتباط با پیری است و یا ب ه عب ارت دیگ ر آی ا یائس گی 

تهقی عدم پیری "معادل با پیر بودن است؟ برخی از زنان 

داشتند و معتقد بودند که یائس گی ارتب اطی  "از یائسگی

با پیری ندارد. به عنوان مزال اول ین مش ارکت کنن د  در 

  ه بیان داشت:این رابطه این گون

 یعن ی ش نو ،م ی ک ه رو یائس گی اسم آدم خو "
 ،(تاکی د ب ا)پی ری  ن ه ول ی...   جوانیه از بعد که دورانی

 ج وونی ک ه زم انی یعن ی اهنم ه  تو اینجوری من یعنی
 نرس ید  ولی شی می ای دور  یک وارد و میشه تموم کامل

)مش ارکت کنن د   "می اد م ن اه ن ت و ای ن..... پیری به
 ساله، خانه دار، پری منوپوز(. 23یک، شمار  
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مشارکت کنند  دیگری که در س نین پ ری منوپ وز 

قرار داشت و معتقد به ل زوم انفک اک معن ی یائس گی از 

 پیری بود، گفت:

 س الگی ب ه شص ت از م یگم رو پیری کالً من آر "
 دیگ ه خودشه برای دورانیه یک هم یائسگی هست، باال

 ".....پی  ری ب  رای کن  همی آم  ادت یعن  ی ج  وانی  از بع  د
س  اله، بازنشس  ته ثب  ت  11، 71کنن  د  ش  مار  )مش  ارکت

 احوال، پست منوپوز(.
تری از زنان ر مقابل دیدگا  فوقالذکر، دسته بزر 

نیز وجود داشتند که معتقد بودند یائسگی معادل با پی ری 

است و یائسه شدن در یک خانم، زنگ خطر پیری را ب ه 

 کنن دگانمزال یکی از مش ارکت آورد. به عنوانصدا در می

که در سنین پر  منوپوز بود، هنگامی ک ه ن زد همک اران 

ه  ا خ ود از عالم  ت گرگرفتگ  ی ش کایت ک  رد  ب  ود و آن

بینی کرد  بودند، وقوع یائسگی را برای وی پیش احتمال

به شدت ناراح ت ش د  ب ود. وی احس اس خ ود را ای ن 

 گونه تبیین کرد:

 برخ ورد، بهم شدید خیهی...  آر (.. تاکید با...) آر "
 اینک ه یعن ی ش دی یائسه گفتن بهم که کردم فکر چون

 ب رای افت اد  ج ا اینج وری چون دیگه آر ....  شدی پیر
س اله، نی روی  22)مشارکت کنند  ش مار  هف ت،  "...ما

 خدماتی، پر  منوپوز(.
کنند  دیگ ری ک ه  یائس گی را مع ادل ب ا مشارکت

انست، احساس خود را این خستگی و تحهیل انرژی می د

  گونه بیان کرد:

 این و.. پی ری مع ادل یعنی یائسگی من برای...  آر   
 سن یعنی شدی، یائسه میگن یعنی..  تداعی می کنه  برام
 رو پی ری می ار ، ب رام رو ب اال س ن یعن ی... ب اال رفته ات

 ب رام رو رفت ه تحهی ل ان رژی....  میار  رو خستگی میار ،
س اله، دبی ر  27رکت کنند  شمار  هش ت، )مشا" ...میار 

 پار  وقت، پر  منوپوز(.
 

 های اهنی با سن یائسگیدرگیری -7-1

 مشغولیات اهنی در مورد سن یائس گی یک ی دیگ ر از

  های زنان در مورد یائسگی ب ود. زن ان جس تجوهایینگرانی
 

در مورد سن احتمالی وقوع یائسگی انجام می دادند و به 

ائسگی در اطرافیان، خانواد ، دوس تان آسانی سن وقوع ی

 و همکاران خود را به خاطر داشتند و حتی ب ر اس اس پ یش

های خود ن رات مختهفی را در مورد سن یائسگی دانسته

ه ای از جمهه وراثت، تاثیر محیط، آ  و ه وا و اس ترس

نمودند. اکزر زنان معتقد بودن د ک ه زندگی را مطرح می

ذا انت  ار داش تند ک ه در سن یائسگی ژنتیکی اس ت و ل 

سنین مشابه با مادر یا خواهر خ ود یائس ه ش وند. در ای ن 

 رابطه یکی از مشارکت کنندگان این گونه بیان داشت: 

 ه م خ واهرم ...یائس ه ش دن .. یس الگ پنجا  مامانم
 28 االن ک ه ه م گمید خواهر کی.... بود  یسالگ پنجا 
 فک ر یعنی ..... شهیم شروع عالئمش یکسری دار  سالشه

 از بیش تر و تهس یکیژنت بیش تر یائسگی سن کنم یم
س اله،  21، 32)مشارکت کنند  ی شمار   ".... هست ژن

برخ  ی دیگ  ر از مش  ارکت  واکس  یناتور، پ  ر  منوپ  وز(.

کنندگان استرس ه ای زن دگی را عام ل مهم ی در س ن 

وقوع یائسگی می دانستند. در این رابطه مشارکت کنند  

 ین گونه بیان داشت:ی شمار  شش ا

 ت ربیش زندگی هایاسترس که کنممی فکر من ولی"

 همک ارم هم ین چ ون......  یائس گی سن در باشه داشته تاثیر

 نوج وانی از زندگیش زود یائسه شد، در خیهی میگم که

 های استرس خیهی است بده تا سه مادر که االن همین تا

 خیه ی ه م ن ااو که می کنم فکر....  شد ، وارد بهش زیادی

)مشارکت کنند  ".... داشته تاثیر ا  یائسگی مسلهه روی

 ساله، دبیر، پر  منوپوز(. 21، 0شمار  
 

 تفسیرهای دوگانه از یائسگی -1
بررسی سخنان مش ارکت کنن دگان در ای ن مطالع ه 

نشان داد که آنان دیدگا  های بسیار متف اوتی نس بت ب ه 

یائسگی طیفی  موضوع یائسگی داشته و ادراکات آنان از

وسیع از ادراکات مزب ت ت ا منف ی را در ب ر م ی گرف ت. 

دسته ی بزرگی از مشارکت کنندگان ارزیابی های منفی 

از یائسگی داشتند و از آن به عنوان واقعه ای ناخوش ایند 

و دوست نداشتنی یاد می کردند. ام ا در مقاب ل ع د  ای 

 ئه دادند.دیگر نیز تعابیر و تفسیرهای مزبتی از یائسگی ارا
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 پژوهشی

 سالمت و جوانی با وجود سیکل های قاعدگی  - 1-3

برخی از زنان بر اساس ادراک ات و ت اثیراتی ک ه از 

ه ا ش  کل گرفت ه ب ود، معتق  د باوره ای اجتم اعی در آن

 های قاعدگی به منزل ه تایی د ج وانی،بودند که تداوم سیکل

 کنن دگانها است. یکی از مش ارکتسالمتی و نشاط در آن

های قاع دگی قد بود جوانی تا زمان تداوم سیکلکه معت

 ادامه درد، این طور بیان کرد: 

 ک ه برس ه س نی ی ک ب ه بای د آدم باالخر  خو "
 اون دیگ  ه ب  االخر ..  دیگ  ه بی  اد پ  یش ب  را  یائس  گی
 ج وون ک ه زم انی تا پریود چون...  دیگه نداری رو جوونی
 اون میشی پریود که سالگی 12 تا مزال دار  وجود هستی
 ک م ک م دیگ ه بع دا ولی دیگه داری رو جوونی حالت
)مش ارکت کنن د   ".. دیگه میاد پیش برات پیری شرایط
 ساله، عضو هیات عهمی، پر  منوپوز(. 12، 31شمار  

مش  ارکت کنن  د  دیگ  ری ک  ه معتق  د ب  ود ک  ه وج  ود 

 بی و نشاط ارتباط دارد، گفت:استروژن با شادا

 نشدم یائسه که میگم چون پریود بشم دارم دوست"
 احس اس اون کن ه پی دا ادامه اگه می کنم فکر  .....هنوز
 استروژن دار  ای دیگه شادابی خو ".....ندارم رو پیری

 آدم، پوست روی پروژسترون و استروژن پروژسترون، و
 ".نیس ت ت اثیر بی..  دیگه میزار  تاثیر بدن های سیستم روی

 پری منویوز(. ساله، ماما، 22)مشارکت کنند  شمار  دو، 
 

 اعتقاد به مفید بودن قاعدگی برای سالمتی  -1-7

کنندگان با نگاهی دیگ ر ای دیگر از مشارکتدسته

ه ای قاع دگی ب رای س المتی معتقد به مفید بودن سیکل

های مخته ف بودن د. ب ه ط ور مز ال یک ی از بدن از جنبه

های قاعدگی به عن وان کنندگان به تاثیر سیکلمشارکت

  حاف تی بدن اشار  کرد:سیستم م

 ش د  کم ت ر بدنشون محافظ سیستم باالخر  چون"
 میش ه تر ضعیف بدنشون نمیشن پریود که اونایی... دیگه
 اون.....  هس ت مح اف ی ی ک خود  این چون..  دیگه

)مش ارکت  "... میش ه تر ضغیف آدم باز خو  نباشه که
   ز(.ساله، نیروی خدماتی، پر  منوپو 22کنند  شمار  هفت، 

مشارکت کنند  دیگری که در دیدگا  منف ی خ ود 

نس  بت ب  ه یائس  گی ب  ه ش  دت تح  ت ت  اثیر همک  اران و 

اطرافیان خود بود، افک ار و عقای د اطرافی ان خ ود را در 

مورد ارتباط یائسگی با از دست دادن سالمتی این گون ه 

  بیان کرد:

 میش یم پری ود ک ه م وقعی هم ون تا...  آر   میگن"
 ه ا س المتی هم ه میش ه تموم که بعد دیگه. هستیم سالم
 هم ون فق ط که میگن ها جنبه این از همش یعنی..  میر 
 دوران از بعد دیگه بودن، سرحال و بودن خو  ها موقع
 و ت اثر س مت ب ه ص دا حال ت تمای ل... )میگن بد دیگه
س اله، دبی ر  21)مشارکت کنند  شمار  شش،  "(...تفکر

 آموز  و پرور ، پر  منوپوز(.

یک   ی دیگ   ر از مش   ارکت کنن   دگان در توجی   ه 

تص  ورات خ  ود مبن  ی ب  ر مفی  د ب  ودن قاع  دگی ب  رای 

سالمتی، به این موضوع اشار  می کند که س ن یائس گی 

در زنان سید  باالتر اس ت و از آن ج ایی ک ه ب ر اس اس 

اعتقادات مذهبی وی، سید  ها نزد خداوند رجحان بیش 

یجه می گی رد ک ه تری بر افراد عادی دارند، این گونه نت

  قاعدگی برای سالمتی بدن مفید است. وی اظهار داشت:

 ی ک و خوب ه خیه ی پری ودی حتم ا که میگم من"

 س ید و عام بین خداوند حتی که دار  خانما برای تاثیری

 خ و ...  ب یش ت ر  س ال پ نج سید برای و گذاشته فرق

 اس تزنا س یدها ب رای خ دا ک ه دار  تاثیری یک این حتما

 دیگ ه آر ........ دار  دوس ت بیش تر رو سیدها..... شد  قائل

 جسمش ون ب رای هم شاید.. داد  فرجه بهشون سالی چند

 دیگه عوار  و پادرد همین جسمی ن ر از می خواد که

)مشارکت کنند  ش مار   ".... بیفته اتفاق دیرتر اونا برای

 ساله، نیروی خدماتی، پر  منوپوز(. 22هفت، 
 

 روج خون کزیف از بدنقاعدگی: خ -1-1

موضوع دیگری که مورد اشار  برخی از مش ارکت 

کنندگان بود و مستقیماً متاثر از باورهای قدیمی و س نتی 

در فرهنگ عامیانه نس بت ب ه قاع دگی اس ت  ای ن ب اور 

است که در هنگام خونریزی قاع دگی، خ ون کزیف ی از 
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بدن خارج می شود که منشا بیماری ها در بدن می باش د 

ب  ه تعبی  ر دیگ  ر، خ  ونریزی قاع  دگی تض  مین کنن  د  و 

سالمتی بدن است. اظهارات مشارکت کنندگان در مورد 

این موضوع قابل تامل است. یکی از مشارکت کنندگان 

که تحصیالت عالیه داشته و دانشجوی کارشناسی ارش د 

ب  ود، ب  ا اش  ار  ب  ه دی  دگا  ع  وام در م  ورد ارتب  اط قط  ع 

 قاعدگی و گرگرفتگی گفت:

 دف ع اگ ر... میش ه دف ع که کزیف خون میگن ر آ"
...  میکن ه اای ت اون و و مون ه می آدم اون بدن توی نشه
 م ا چ ون دیگ ه که میگفتن شدن یائسه که خانمایی اون
 واینا گرگرفتگی اون کنیم، نمی دفع رو کزیف خون این
 "... اینجوری ه میگن عامیانه.....  هست مسلهه همین اثر بر

ساله، دبیر پار  وقت،  27مار  هشت، )مشارکت کنند  ش
  پر  منوپوز(.

مشارکت کنند  دیگری بر این باور بود که دردهای 

جسمانی و از جمهه درد زانوها ب ا قط ع قاع دگی ارتب اط 

  دارد. وی باورهای خود را چنین بیان داشت:

 زم انی م یگن....  میشه خارج که زاید خون میگن"

 خ ارج وس یهه م ینه ب ه کزی ف خون ای میشن پریود که

 هم ین م یگن...  میاد تمیز خون ا  جایگزین باز و میشه

 بهت ر بش ه، بیش تر ا  فعالیت انسان بدن که میشه باعث

 ب ودن، ناراح ت ای ن ک ه مز ل زانوه ا ب رای....  کنه کار

 م ی درد زانوهاشون نشدن پریود که وقتی از که میگفتن

له، س  ا 22)مش  ارکت کنن  د  ش  مار  هف  ت،  "....... کن  ه

 نیروی خدماتی، پر  منوپوز(.

 

 اس خستگی و فرسودگی پس از یائسگیاحس -2 -1

برخی از مشارکت کنندگان اظهار م ی داش تند ک ه 

یائسگی برای آن ها دورانی را به اهن متب ادر م ی س ازد 

که سراسر خستگی، فرسودگی و بی حوص هگی اس ت و 

زنان یائسه را زنانی خس ته، فرس ود ، عص بی و تحری ک 

یر تص  ور م  ی کردن  د. ب  دیهی اس  ت ک  ه ای  ن گون  ه پ  ذ

تصورات، طی تعامالت اجتماعی آنان ب ا س ایر زن ان در 

سنین یائسگی شکل گرفته و اث رات عمیق ی ب ر دی دگا  

آنان نسبت به یائس گی ب ر ج ای گذاش ته ب ود. یک ی از 

مشارکت کنندگان که شور و نشاط بسیار زیادی داش ت 

کی د م ی ک رد، و خود نی ز ب ه ای ن خصوص یت خ ود تا

 احساس خود را این طور بیان کرد:

 حوصهت بی میکنه، خستت میگن که یائسگی این"
 ندارم...... م یگن عص بی دوست اینو من خو ...  میکنه
 خس ته ب دن ن داری، رو ص دا و س ر تحمل اصال میشی،
 یکس ر  دارم دوست که من..  بد چقدر وای میگم. است
 بی نم م ی بعد باشم جوونا با..  باشم انرژی پر باشم، اکتیو

 خس ته پی رزن یک میشن، گریزان من از دیگه جوونا که
)مش ارکت کنن د  ش مار  "..... نگرانم هم همین برای....

 ساله، اپراتور تهفن، پر  منوپوز(. 13پنج، 

 
مشارکت کنند  دیگری در بیان عهت نگر  منفی خ ود 

  به یائسگی گفت:

..  ا خس   تگی هم   ون از یائس   گی از ب  یش ت   ر"

 مس لهه ای ن اگه..  می کنم فرار اینا  از.. ا  فرسودگی

 ح س خیه ی م ن ....ک رد نم ی اایتم اونقدر نداشت، رو

 رو ح س این من چون کنه می اایتم بهش ندارم، خوبی

 ش ادابی اون و سرزندگی اون دارم دوست همیشه. ندارم

 23)مش ارکت کنن د  ش مار  ی ک،  .... باش ه وجودم تو

  پری منوپوز(. ساله، خانه دار،

 

 از دست دادن قدرت باروری -1 -1

تعداد محدودی از مشارکت کنندگان عهت نگر  

از دس ت دادن ق درت "منفی خود نسبت به یائس گی را 

اعالم نمود  و از این که پس از یائس گی ق ادر  "باروری

ب  ه داش  تن فرزن  د نم  ی باش  ند، اظه  ار ت  اثر و تاس  ف 

کت کنن دگان در س نین نمودند. البته تمامی این مشارمی

پست منوپوز قرار داشتند و سال ها از وق وع یائس گی در 

آن ها گذشته بود. نکته ی مشترک در تمامی این م وارد 

این بود که آن ها در زمان وقوع یائسگی این احساس را 

نداشتند و حتی در آن زمان از وقوع یائس گی خوش حال 

ای ن  نیز بودند. در واق ع ای ن ط ور م ی ت وان گف ت ک ه
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 پژوهشی

احساس س ال ه ا پ س از وق وع یائس گی و در ش رایطی 

شکل می گیرد که فرزندان منزل را ترک ک رد  و زن ان 

یک ی از مش ارکت کنن دگان  احساس تنهایی م ی کنن د.

پست منوپ وز ک ه عالق ه زی ادی ب ه کودک ان خردس ال 

داش  ت، تاس  ف خ  ود در م  ورد از دس  ت دادن ق  درت 

 باروری را این گونه بیان داشت:

 داش  تن....  داش  تم رو خ  وبی خیه  ی دوران چ  ون"
 ک ه دورانی ه ی ک اینا و بارداری و شیردهی ایام و فرزند

 رو قدر  وقتی ولی.... نمیدونی رو قدر  موقع اون در
 دسترس ی دیگه و شد  سپری ا  دور  دیگه که میدونی

 س اله، بازنشس ته 12، 31)مشارکت کنند  "... نداری بهش
 وز(.نیروی انت امی، پست منوپ

مشارکت کنند  دیگری که در س نین پ ری منوپ وز 

قرار داشت، به طور غیر مستقیم به اعتقاد قهبی خود مبنی 

بر رجحان داشتن قدرت باروری اشار  کرد. وی بر ای ن 

 باور بود که سن باالتر وقوع یائسگی در زنان س ید  م وهبتی

 از طرف خداوند است تا دور  باروری طوالنی تری داشته

  آن ها زیادتر شود. وی در این ارتباط گفت: و نسل

 ی ک و خوب ه خیه ی پری ودی حتم ا که میگم من"

 س ید و عام بین خداوند حتی که دار  خانما برای تاثیری

ب یش ت ر  )اش ار  ب ه  س ال پنج سید برای و گذاشته فرق

..... ش د  قائل استزنا سیدها برای خدا... دوران باروری( ..

 س الی چن د دیگ ه آر  دار . دوس ت ب یش ت ر رو سیدها

.....  بشن دار بده بیش تر این که برای .داد  فرجه بهشون

 م یگن که دار شدنشون بده برای هست فرصتی یک هم

 "... باش ن داش ته بد ه ب یش ت ر و بشن زیاد سید نسل از

ساله، نیروی خدماتی،  22)مشارکت کنند  شمار  هفت، 

 پر  منوپوز(.

 

 ورانی بهتریائسگی به عنوان د -1-0

عد  ای از مشارکت کنندگان نیز با نگرشی مزب ت، 

یائسگی را دورانی بهت ر در زن دگی خ ود م ی دانس تند. 

دالیل این گرو  برای نگر  مزبت به یائس گی متف اوت 

پختگ  ی و کم  ال دوران "ب  ود. ع  د  ای از آن  ان ب  ه 

اشار  کرد  و معتقد بودند یائسگی و میانس الی  "یائسگی

ه زنان در گذر زم ان ب ه به و  و کم ال باعث می شود ک

فکری برسند و تا حدی که بتوانند راهنمای اف راد ج وان 

تر باشند. در این مورد یکی از مش ارکت کنن دگان ای ن 

 گونه بیان داشت:

 کام ل ت ر آدم ا میش ه  کام ل عق ل هم چون. .... "
 کامه ه، کامه ه دیگه عقهشون یائسگی  دوران توی میشن

 نیستی جوون دیگه میدن، تشخیص کامالً رو خو  و بد
 ت و زی اد  تجرب ت خیهی مزال یا کنی اشتبا  مزال حاال که
 کامه ه  عقه ت ه م داری، زی اد تجربه هم...  دوران این

 خ و  ن را این از.. میدی تشخیص کامالً رو بد و خو 
)مش ارکت کنن د   "ک رد.... کمک میشه خیهی جوونا به

  ی منوپوز(.ساله، خانه دار، پر 23 شمار  یک،

مشارکت کنند  دیگری به اهمیت و کارس از ب ودن 

مشاور  با افراد یائس ه ب ه دلی ل کم ال و پختگ ی آن ه ا 

 اشار  کرد. وی در این رابطه گفت:

 ب ا) ک ه زمانی شخص یک به عنوان خودم من ...."
 که کنم می احساس.. می کنم مشورت( یائسه خانم یک
 ای تجرب ه کی  به عن وان. هست ای پخته مشورت یک
 میتون ه راح ت خیهی...  کنم می قبول از  گذروند  که

 راهک ار می تونه راحت خیهی ....بگیر   قرار مشورت طرف
 ک امهی خ انم ی ک ک ه دون م م ی ای ن از اینو من و بد 

.......  درس ته اون راهکار که بینم می هم همیشه و هست
ر  ساله، واکسیناتور، پ 21)مشارکت کنند  شمار  د  ،  "

 منوپوز(.

گروهی دیگ ر از مش ارکت کنن دگان، یائس گی را 

فرص  تی مغت  نم م  ی دانس  تند و معتق  د بودن  د ک  ه در آن 

دوران زندگی بهتر و زیباتری خواهند داشت. مش ارکت 

کنند  ای که تحص یالت دکت ری داش ته و عض و هی ات 

 عهمی بود، در این بار  گفت:

 و میفت ه اتف اق هم ه ب رای ک ه هس ت اتفاقی یک"
 هم ه ب رای ک ه چیزی ه ی ه ه م یائسگی بحث هم بعد 
..  دیگه فرصته یک هم بعد  و پذیرفتم...  افتهمی اتفاق
 دخت رم م زال ک ه منت  رم من .. االن.. دیگه هست رهایی
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 ب ازی باه ا  که بیار  من برای ای نو  یک کنه ازدواج
 باش م داش ته بیش تری فرصت..  کنم خرید برا ... کنم
 ت ر قش نگ رو زن دگی...  ب د  به م عم ری خدا اگه.... 

س اله،  12، 31)مش ارکت کنن د  ش مار   ".. دید خواهم
 عضو هیات عهمی، پری منوپوز(.

مشارکت کنند  دیگری نیز ب ه ای ن موض وع اش ار  

کرد که یائسگی امری فیزیولوژیک و غیر قاب ل اجتن ا  

  و در عین حال یک فرصت است  وی اظهار داشت:

 ی ک اون و و ن دارم به ش سبتن بدی احساس من"
 "....... می دونمش فرص ت ی ک ..می دونم... طبیعی روند

س اله، خان ه دار، پ ری  17، 72)مشارکت کنن د  ش مار  
به هر صورت این دو طیف متضاد در ادراکات  منوپوز(.

مشارکت کنندگان نس بت ب ه یائس گی اث رات واض ح و 

غیرقابل انکاری بر چگونگی پ ذیر  یائس گی از س وی 

نان و فرایند تطابق آنان نس بت ب ه یائس گی داش ت. ب ه آ

طوری که پذیر  یائسگی برای افرادی که دیدگا  های 

منفی نسبت به یائسگی داش تند، بس یار س خت و دش وار 

بود، در حالی که این موضوع ب رای زن انی ک ه دی دگا  

 سگی داشتند بسیار آسان می نمود.مزبتی به یائ
 

 بحث
ب  ه عن  وان درونمای  ه اص  هی  "در ب  رزخ ب  یم و امی  د

پدیدار شد  در مطالعه حاضر، مفهومی است ک ه بی انگر 

ها و تضادهای عمی ق در دی دگا  ه ا و تص ورات تفاوت

مشارکت کنندگان نسبت به یائسگی می باشد. بارزترین 

نم  ود دو قطب  ی ب  ودن ای  ن مفه  وم در طبق  ه ی اص  هی 

باش د. برخ ی مشهود می "تفسیرهای دوگانه از یائسگی"

کنندگان سنین پر  منوپوز و پست منوپوز در از مشارکت

مطالعه حاضر که یائسگی را رویدادی ناخوش ایند تهق ی 

ک  رد  و دی  دگاهی منف  ی نس  بت ب  ه یائس  گی داش  تند، 

و یا به  "از دست دادن قدرت باروری"یائسگی را معادل 

می دانستند. همین دی دگا   "پایان زنانگی"عبارت دیگر 

ن بومی استرالیا نیز گ زار  ش د  اس ت. منفی در بین زنا

Jurgenson کیف ی مطالع ه یک در( 7232) همکاران و 

 از اس ترالیا ب ومی زنان تجربیات و تصورات مورد در که

ه ای کنند که نگ ر می گزار  اند،داد  انجام یائسگی

منفی نسبت به یائسگی در بین ای ن زن ان غال ب اس ت و 

ادن ق درت زن انگی یکی از عهل آن ب اور ب ه از دس ت د

 .(70)است

( ک  ه جه  ت 7230و همک  اران ) Belloدر مطالع  ه 

بررسی دیدگا  زنان نیجریه ای نسبت ب ه یائس گی انج ام 

ه ای منف ی نس بت ب ه درصد از زنان، نگ ر  2/73شد، 

.در ی ک مطالع ه ب زر   (72)یائسگی را گزار  کردند

دیگر که در مورد بررسی دیدگا  زنان بهژیکی نسبت ب ه 

درص د از  73سگی و هورمون درمانی انج ام ش د نی ز یائ

 "پای ان ب اروری"کنندگان یائسگی را به عنوان مشارکت

پای ان "تعبی ر از یائس گی ب ه عن وان  .(78)تعریف کردن د

در مطالعات متعدد دیگری از جمه ه مطالع ه ی  "باروری

Ayranci ( 7232و همک       اران ،)Castelo-Branco  و

( نی   ز 7222و همک   اران ) Malik( و 7221همک   اران )

چن  ین اط  الق پای  ان . ه  م(73 -13)گ  زار  ش  د  اس  ت

ب  اروری ب  ه یائس  گی در بیان  ات م  ردان در برخ  ی از 

درص د از  71ها نیز دید  می شود، به طوری که فرهنگ

مردان ت رک مش ارکت کنن د  در ی ک مطالع ه کیف ی، 

یائسگی را به معنای دورانی تعریف کرد  اند ک ه دیگ ر 

در مطالع  ه  .(17)باش  ده ب  اردار ش  دن نم  یزن ق  ادر ب  

Hautman  زن یائس   ه ی  30و همک   اران ک   ه ب   ر روی

تغییر در "آمریکایی انجام شد، کاتگوری اصهی -فهیپینی

بود که بیان کنند  مفهوم از دست دادن ق درت  "زنانگی

 .(11)باشدزنانگی و باروری می

در مطالع   ه فنومنولوژی   ک جمش   یدی م   نش و 

که با هدف تبیین تجربه زنان ایرانی از  (7232همکاران )

 "محرومی ت"یائسگی انجام شد، یکی از تم های اصهی، 

کنن دگان گزار  شد  است. با وج ودی ک ه مش ارکت

پست منوپوز در این مطالع ه یائس گی را ب ه عن وان ی ک 

پدید  طبیعی پذیرفته بودند، اما معتقد بودند که یائس گی 

ف تن ج وانی، غمگین ی، ها، از دست رعهتی برای بیماری

  .(2)باشدپایان زنانگی و پایان امید به آیند  می
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Hoga ( نی  ز یک  ی از ت  م ه  ای 7231و همک  اران )

سنتز شد  در مرور سیس تماتیک خ ود را تص ور زن ان از 

یائسگی به عن وان زم انی ب رای از دس ت دادن گ زار  

 اکزر مشارکت کنندگان پس ت منوپ وز ایران ی .(12)اندکرد 

( نی ز تص وراتی 7232العه پرن د آور و همک اران )در مط

چنین پرند آور به نقل منفی نسبت به یائسگی داشتند. هم

زن یائسه را  73( که تجربه ی 7222از والتر و همکاران )

از نقطه ن ر سایکولوژیک بررسی کردند، می نویسد که 

نتایج مطالعه این محققین بیانگر مفاهیمی مانن د از دس ت 

اد ب  ه نف  س و در مع  ر  خط  ر ب  ودن ب  رای دادن اعتم  

گونه ک ه همان .(11)تغییرات فیزیکی و روحی بود  است

نتایج مطالعه حاضر و تع دادی از مطالع ات پیش ین نش ان 

ای از زنان ادراک ات و تص ورات منف ی داد، گرو  عمد 

رغم آن ک ه ش مار قاب ل نسبت به یائسگی دارند. اما عهی

و ادراکات منفی نس بت ب ه  ای از زنان، تجربیاتمالح ه

دهن د، گروه ی از زن ان نی ز ادراک ات یائسگی نشان می

مزبتی نسبت به این پدید  دارند. از جمهه مطالع ه ای ک ه 

در آمریکا انجام شد نش ان داد ک ه اکز ر زن ان یائس ه در 

کنند و معتقدند که مواجهه با یائسگی احساس راحتی می

چن ین هم .(32)ی شخصی مزبت استیائسگی یک تجربه

( در ایتالی ا 7223و همکاران ) Donatiای که توسط مطالعه

( در 7222و همک  اران ) Leonای ک  ه توس  ط و مطالع  ه

درص  د  32اک  وادور انج  ام ش  د، نش  ان داد ک  ه ب  یش از 

کنن دگان در ای ن مطالع ات، یائس گی را ی ک مشارکت

دانستند و نگر  مزبتی نس بت ب ه دوران پدید  مزبت می

. در یک مطالعه مرور سیتماتیک (12 -10)اشتندیائسگی د

ی یائس  گی نی  ز نت  ایج ی کیف  ی در زمین  همطالع  ه 72از 

مشابهی گزار  شد  است و مفهوم اولین تم از شش تم 

اصهی سنتز شد  در این مطالعه، مبین دیدگا  مزبت زن ان 

ای نسبت به یائسگی بود  است. زن ان یائس گی را پدی د 

 ند که همرا  تغییرات جسمی و روان یدانستفیزیولوژیک می

کنن دگان در مطالع ه آن دسته از مش ارکت .(12)باشدمی

حاضر ک ه ادراک ات مزبت ی نس بت ب ه یائس گی داش تند و 

را دورانی بهت ر در زن دگی خ ود م ی دانس تند،  یائسگی

معتقد بودند که یائسگی یک فرایند طبیعی و همگ انی و 

ه یائس گی ی ک یک فرصت است. آن ها معتقد بودند ک

تغییر فیزیولوژیک و نرمال است. در زنان بومی اس ترالیا، 

باورهای مشابهی گزار  شد، به طوری که برخی از این 

ت ری داش تند، ه ایی ک ه س ن ب یشزنان به خص و  آن

ج ای را ب ه "یک تغییر"یا و  "تغییر در زندگی"های واژ 

ان و این ترمینول وژی نش  کردندکهمه یائسگی استفاد  می

ها نس بت ب ه یائس گی ب ه معن ای ی ک دهند  دیدگا  آن

در مطالع ه دیگ ری  .(70)تغییر طبیعی و فیزیولوژیک بود

درص د از آن ان  03که بر روی زنان بهژیکی انج ام ش د، 

 دانس تند ک های موقت در زندگی خود م ییائسگی را دور 

این تصور برگرفته از دیدگا  آنان در مورد این موض وع 

 .(78)ای طبیعی و گذرا می باشدئسگی پدید بود که یا

تعبیر مزبت دیگری که برخی از مشارکت کنندگان 

پختگ ی و "در مطالعه ی حاضر از یائسگی داشتند، تعبیر 

بود. این تعبیر در زنان بومی استرالیا نی ز گ زار   "کمال

ان د ک ه در فرهن گ شد  است و این زن ان اظه ار داش ته

ی انتق ال از نق ش آموزن د  ب ه ها، یائسگی زمانی ب راآن

چن ین در دوران یائس گی باش د و ه منقش آموزگار می

تری در اجتماع خواهند آنان دارای احترام و ارز  بیش

مردان ها، رسد که در برخی از فرهنگبه ن ر می .(70)شد

های مشابهی داشته و یائسگی را به منزله کمال دیدگا نیز 

کنن د  ان ترک مش ارکتنمایند. مردو پختگی تصور می

را  (، یائس  گی7232و همک  اران ) Hidirogluدر مطالع  ه 

کردند. آن ها بر این  گزار  تکامل از نمادی یمنزله به

 دادن دس  ت از ب  اور بودن  د ک  ه پ  س از یائس  گی و ب  ا

 32 و پیون  ددم  ی در زن  ان ب  ه وق  وع مردانگ  ی زن  انگی،

 ب ا انزن یائسگی، از آنان اظهار داشتند که پس از درصد

 و کام ل ت ر زن ان حت ی و شوندمی یکسان و برابر مردان

 جایگ ا  و موقعی ت به طوری که آیند،می به ن ر ترعاقل

 ارتق  ا من  زل از خ  ارج در ه  م و داخ  ل در ه  م ه  اآن

  .(17)یابدمی

 ، یک  ی از "احس  اس ره  ایی ب  ا قط  ع قاع  دگی"

ی حاض  ر ب  ود. طبق  ات اص  هی پدی  دار ش  د  در مطالع  ه
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 هایگان به دالیل متعددی از جمهه خونریزیکنندمشارکت

های واکنش های آزاردهند ،شدید و طوالنی، دیسمنور 

ت رس از ه ای قاع دگی، منفی همسر نسبت به خ ونریزی

وقوع بارداری ناخواسته و حت ی چ الش داش تن ب ا تهی ه 

 ه ایهای قاعدگی، از قطع س یکلمهزومات بهداشتی سیکل

کردند. مفهوم ره ایی یاد می "رهایی"قاعدگی با مفهوم 

ب  ه دنب  ال یائس  گی از دی  دگا  زن  ان در برخ  ی دیگ  ر از 

 Maddenمطالع  ات نی  ز گ  زار  ش  د  اس  ت. از جمه  ه 

و  Winterich( در اونت  اریوی کان  ادا، 7232همک  اران )

و  Berterö( در تگ   زاس آمریک   ا و 3333همک   اران )

( ای ن مفه وم را در تجربی ات 7221همکاران در س وئد )

 .(18 -22)ان  درکت کنن  دگان خ  ود گ  زار  نم  ود مش  ا

های قاعدگی در زنان احساس رهایی به دنبال قطع سیکل

سایر فرهنگ ها از جمهه زنان بومی استرالیا نی ز گ زار  

شد  است و مطالعه مشابهی که در هندوستان انجام ش د، 

نشان داد که زنان یائسگی را به عنوان هدیه ای از ط رف 

. (23 -70)ره ایی و آزادی م ی دانن دخداوند و احس اس 

یک ی از دغدع ه  "نگرانی از عالئم و عوار  یائس گی"

ها و نگرانی های مهم زنان در س نین گ ذار ب ه یائس گی 

بود. در این شرایط، ت رس و وحش ت زن ان از ماهی ت و 

شد که آن ان دی دگاهی شدت عالئم یائسگی، باعث می

آن در  منف  ی نس  بت ب  ه یائس  گی پی  دا ک  رد  و از وق  وع

 ماهیت نگران کنند  و ناخوش ایند تایید هراس باشند. در

در  ک ه اس ترالیا ب ومی زن ان از دس ته آن یائسگی، عالئم

 بودن د، ش د  هیس ترکتومی ی ا و بود  منوپوز دور  پست

 کند، می فروکش یائسگی عالئم که زمانی داشتند اظهار

ارتب اط  .(70)نیس ت ب دی چی ز خ ود خ ودی به یائسگی

یدگا  منفی نسبت به یائسگی و ت رس از عالئ م داشتن د

یائسگی در برخی از مطالعات دیگ ر از جمه ه مطالع ه ی 

و  Ayranci( و مطالع ه 7222و رندال ) Hunterمروری 

( که بر روی زنان ترک انجام شد، تایید 7232همکاران )

 (7227)همک اران  و George. مطالعه (27 -73)شد  است

ماساچوس ت آمریک ا انج ام  که بر روی زن ان س اکن در

و  (7223) همک  اران و م  نش مطالع  ه ی جمش  یدی ش  د،

ک ه ب ر روی زن ان  (7232)همک اران  و آور مطالعه پرند

 مطال ب داد  است ک ه ش نیدن ایرانی انجام شد نیز نشان

 اطرافی ان، از یائس گی آزاردهن د  عالئم مورد در ناگوار

 س گییائ ب ه نسبت منفی هاینگر  گیریشکل به منجر

 .(2،11،21)شودمی زنان در

کنن دگان در مطالع ه حاض ر در تجربیات مش ارکت

مش  خص ش  د ک  ه زن  ان ب  ه دلی  ل ع  دم ش  ناخت عالئ  م 

یائسگی، نشانه هایی مانند گرگرفتگی را ناشی از بیماری 

های تیروئید و یا عالمتی مانن د اض طرا  را نش انه ای از 

ش دند.  بیماری روانی تهقی کرد  و به شدت نگ ران م ی

تصورات مشابهی در زنان ب ومی اس ترالیا گ زار  ش د  

است مبنی بر این که در برخی از زنان، فقدان اطالع ات 

گردی د ک ه و آگاهی کافی از عالئم یائسگی باع ث م ی

ها این عالئم طبیعی را نشانه ای از بیماری تهقی کنن د آن

و گاهی از اوقات این زن ان عالئ م یائس گی خ ود را ب ه 

ه ایی مانن د ه ا و ی ا بیم اریزندگی ن ی ر اس ترس وقایع

 .(70)دیابت، فشارخون و یا حتی هوای گرم نسبت دهن د

یکی دیگ ر از زی ر طبق ات در  "یائسگی معادل با پیری"

ب ود.  "نگران ی ه ای م رتبط ب ا یائس گی"طبقه ی اصهی 

تجربیات مشارکت کنندگان در مطالعه حاض ر نش ان داد 

ب ین پی ری و یائس گی قائ ل  که برخ ی از زن ان ارتب اطی

نیستند، به عبارت دیگر معتقدند که یائسگی به معنای پیر 

شدن نیست و دس ته ای دیگ ر عقای د متض ادی داش ته و 

یائسگی را معادل با پیری می دانستند. بررس ی تص ورات 

و باورهای زنان بومی استرالیا نشان داد که زنان جوان تر، 

 .(70)ستندیائسگی را معادل پیر شدن می دان

و همک  اران  Hogaدر مطالع  ه م  رور سیس  تماتیک 

( نیز یکی از تم ه ای س نتز ش د  دالل ت ب ر ای ن 7231)

رغ  م آن ک  ه یائس  گی را موض  وع دارد ک  ه زن  ان عه  ی

دانند، اما آن را همرا  با فرایند ای فیزیولوژیک میپدید 

 اس ت معتق دBeyene (3388 ) .(12)کنندپیری تصور می

 و پیری ارتباط به نسبت زنان دیدگا  به توجه اهمیت که

 دنب ال ب ه پی ری از ت رس ک ه است جهت آن از یائسگی

 نگ ر  موج ب که است عوامهی از یکی یائسگی وقوع
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در ای ن رابط ه،  .(22)ش ود م ی یائس گی ب ه نس بت منفی

Chalouhi (7232 نیز بیان داشته است ک ه در فرهن گ )

زنان در ن ر غربی که جوانی همدون تاج افتخاری برای 

گرفته می شود، زنان یائسه قربانی فرهنگی می شوند ک ه 

  .(21)ترس از پیری در آن نهادینه شد  است

 ترین نقطه قوت مطالعه حاضر، استفاد  از رویک ردمهم

ها و تصورات زنان در مواجهه کیفی برای کشف دیدگا 

باشد، که در مطالعات قبهی کم تر از با فرایند یائسگی می

رویکرد استفاد  شد  است. استفاد  از رویکرد کیفی  این

در این مطالعه به جهت ماهیت ااتی این رویک رد، منج ر 

ها و ادراکات عمیق مشارکت کنندگان به کشف دیدگا 

در مورد یائسگی ش د. ب ه هرح ال م ا در ای ن مطالع ه ب ا 

ت رین ه ایی مواج ه ب ودیم ک ه از جمه ه مه ممحدودیت

ذیری محدود نتایج مطالعه به س ایر ها، قدرت تعمیم پآن

بررسی عوام ل م وثر  باشد.جمعیت ها و جوامع دیگر می

 ادراکات مزبت یا منفی زنان نسبت ب ه پدی د گیری بر شکل

در شکل گی ری چنین تاثیر بافت اجتماعی یائسگی و هم

 شود.این ادراکات در مطالعات آیند  پیشنهاد می

درونمای  ه ی  ، ب  ه عن  وان"در ب  رزخ  ب  یم و امی  د"

پدیدار شد  در مطالعه حاضر نشان می دهد که تصورات 

و ادراک  ات زن  ان ایران  ی نس  بت ب  ه یائس  گی در طی  ف 

وس  یعی از ادراک  ات و تجربی  ات مزب  ت ت  ا ادراک  ات و 

تجربیات منف ی و از چش م ان دازهای امی دوار کنن د  ت ا 

 اندازهای نگران کنند  متغیر است.چشم 
 

 سپاسگزاری
زار  بخش ی از یافت ه ه ای ب ه دس ت این مقاله، گ

تبی ین "آمد  از پایان نامه دکتری نویسند  اول ب ا عن وان 

رویکرد گراندد فرایند گذار به یائسگی در زنان ایرانی با 

می باش د ک ه ب ا ک د  "تلوری و ارائه یک برنامه مراقبتی

در ش ورای پژوهش ی دانش گا  عه وم  377313شمار  ی 

نویس ندگان ب ر خ ود  پزشکی مشهد تصویب شد  است.

الزم می دانند از حمای ت م الی دانش گا  عه وم پزش کی 

مشهد از این پروژ  تشکر نمایند. هم چنین تشکر ویژ  ما 

کنندگانی است که صادقانه، عمی ق ت رین برای مشارکت

 تجربیات خود را با ما در میان گذاشتند.
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