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نوی مد نظر قرار گیرد. مذهبی و مع ابعاداز جمله آن   همه جنبه هایناباروری باید . در یک رویکرد جامعه نگر به زمینه و هدف:

با هدف تبیین مطالعه مذکور  لذا مذهبی و معنوی تجربه ناباروری معطوف گردیده است. جنبه هایتوجه بسیار کمی به  تاکنون

 ایران و انگلستان تجارب زنان نابارور مراجعه کننده به کلینیک های ناباروریبر عقاید مذهبی و باورهای معنوی  چگونگی تاثیر

 گردید.انجام 

خانم نابارور وابسته به شاخه های مختلف ادیان  09در این مطالعه کیفی که بر اساس رویکرد گراندد تئوری طراحی گردید روش: 

خانم نابارور که معتقد به هیچ مذهب رسمی نبودند به  7آسمانی اسالم )شیعه و سنی( ومسیحیت )پروتستان، کاتولیک و ارتودکس( و 

رتیکال انتخاب شده و مورد مصاحبه قرار گرفتند.. داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه نیمه ساختاری عمیق روش نمونه گیری تئو

 Elizabeth Garrettو  Hammersmith کلینیک های ناباروری مرکز تحقیقات منتصریه مشهد ودر با زنان نابارور

Anderson   فاده ازنرم افزارده و به روش استراوس و کوربین با استشجمع آوری لندن Nvivo Version 2  .آنالیز گردید 

گردید. این تئوری به تبیین چالش فرد  ناباروریء به ذات برتر" در تجربه پدیده " اتکامنجر به توسعه تئوریآنالیز داده ها  یافته ها:

( چالش پذیرش خود به عنوان یک فرد 2( مواجهه با مشکل ناباروری 1ناباروردر  چهار مرحله متوالی با خویشتن می پردازد:

( به پایان آمدن با مشکل ناباروری. در مجموع اکثر شرکت 4( تقال در جهت یافتن راه حلی برای مشکل ناباروری و0نابارور 

کنندگان در مطالعه اعم از مذهبی یا غیر مذهبی درطول گذر از مراحل مذکوردر دوران ناباروری احساس نیاز به اتکاء به یک 

گروه معتقدین به مذهب صرف نظر از آن که در درمان ناباروری احساس نمودند. در پایان راه نیزنیروی مافوق را در زندگی خویش 

 و گروه فاقد مذهب به درک نوعی بیداری و تولد مجدد معنوی دست یافتند.  تحکام معنوی بیشتر نمودهاسموفق بوده اند یا خیر احساس 

به اعتقاد پژوهشگر تئوری " اتکاء به ذات برتر" امکان درک عمیق تر تجربه ناباروری در یک بافت مذهبی و معنوی  نتیجه گیری:

نیازبه اباروری زنان مذهبی بوده وضرورت مفهوم سازی تجربه ن را فراهم می سازد. این تئوری یک تالش مقدماتی در جهت

 برای اعتبار بخشی به این تئوری پایه احساس میگردد. دراین زمینهدر بیشترمطالعات کیفی و کمی 

 ناباروری، مذهب، معنویت، گراندد تئوری کلمات کلیدی:
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