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 چکیده فارسی 

 تجربه زیسته ناباروری در زنان امارات متحده عربی: یک مطالعه پدیدار شناسی

باروری در بسیاری از فرهنگ ها از ، و جوامع است.  ناباروری نگرانی جدی سالمت عمومی بسیاری از کشورها مقدمه: 

 از اساسی یکی فرزند داشتن اصلی انسان است. آرزویارزش باالیی برخوردار است و تمایل به داشتن فرزند یکی از انگیزه های 

در زنان  ناباروری تجربه زیسته . هدف انجام این مطالعه تبیینشود زندگی حساب می تداوم برای انسانی های محرك ترین

 امارات متحده عربی است.

زن نابارور که به  14انجام شد.  در امارات عربی متحده یک مطالعه کیفی با رویکرد پدیدار شناسی تفسیری روش کار:

جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته مراجعه کردند مورد مصاحبه قرار گرفتند. کلینیک پزشکی و بهداشتی 

 .عمیق صورت پذیرفت. بعد از پیاده شدن مصاحبه ها، داده ها به روش دیکلمن مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت

 آشیانه خالی،زیر مضمون استخراج شدند. مضامین استخراج شده،  10مضمون و  5و تحلیل دادها ،  در تجزیه یافته ها:

آشیانه مضمون معنویت گرایی بودند. انتظار برای تحقق رویای مادری ، بی ثباتی زندگی زناشویی، هویت زنانه آسیب دیده و 

ضمون انتظار برای تحقق رویای مادری با دو زیر مضمون رویای خالی با دو زیرمضمون خانه بی امید، اجبار در تنهایی، دومین م

مادرانه، تالش برای باردار شدن، سومین مضمون بی ثباتی زندگی زناشویی با دو زیر مضمون بی عاطفگی همسر، شک و تردید 

حساس در زندگی مشترك، چهارمین مضمون هویت زنانه آسیب دیده با دو زیر مضمون احساس تکامل ناقص جسمی، ا

 استعانت از خدا، پذیرش قضا و قدر الهی.معنویت گرایی با دو زیرمضمون حقارت و پنجمین مضمون 

این مطالعه تجربه زنان اماراتی را در مورد ناباروری کشف نمود. گرچه مطالعاتی  در عرصه های  بحث و نتیجه گیری:

ه زنان اماراتی تحت فشار بیشتر فرهنگی هستند و از کنجکاوی ها دیگر به زنان نابارور پرداخته اند اما این مطالعه آشکار کرد ک

و سواالت اطرافیان خود را به تنهایی می سپارند. زیرا که فرزنداوری مهم ترین هدف ازدواج در امارات است اما در جوامع غربی، 

ترین ترس زنان در این مطالعه، از چنین بیشبسیاری از ازدواج ها صورت می گیرد بدون آنکه هدف اصلی فرزند اوری باشد. هم

 ی هویت زنانه خود می دانستند. ازدواج مجدد همسر بود و ناباروری را مخدوش کننده

زنان، زنان نابارور، فنومنولوژی، مطالعه کیفی، امارات عربی متحدهکلید واژه ها:   
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Abstract 

 

Lived Experience of Infertility in UAE women: A Phenomenological Study 

Background: Infertility is a serious concern for general health in most of countries and 

societies. Just as infertility is considered as an important issue and even crisis in many 

cultures, it affects life of women in Arabic countries. This study aims to explore lived 

experience of infertility in United Arab Emirates women. 

Method: A qualitative study with phenomenological approach was conducted in United 

Arab Emirates. Fourteen infertile women coming to medical and health clinic of maternity 

ward under the supervision of the United Arab Emirates University of Medical Sciences1 

were interviewed. Data were collected through deep and semi-structured interviews. Data 

were analyzed by Dickelemann method. 

Findings: In analyzing data, five themes and ten sub-themes were extracted. Themes 

extracted are Empty home, Hopeful for becoming mother, unstable matrimony, Injured 

Female identity, and spirituality. Empty home is accompanied with hopeless home and 

Forced loneliness, Hopeful for becoming mothers accompanied with maternal dream and 

trying to become mother, unstable matrimony is accompanied with apathy of husband and 

uncertainty in matrimony, Injured Female identity is accompanied with sense of imperfect 

physical evolution and sense of paltriness, and spirituality is accompanied with seeking help 

of God and accepting God's will. 

Conclusion: woman is the core of family. Woman tries to become mother sometime after 

marriage and if she is not successful, she tries to fix her injured female nature. She tends to 

spirituality and seeks help of God to become mother and avoid instable matrimony. 

Keywords: Women, Infertile women, Phenomenology, Quantitative study, UAE. 

 

                                                 
1 The gathering environment of this research is through the connection with the Obstetric & 

gynecologic department at college of medicine & health sciences clinical services, UAE University, Al 

Ain. 


