
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


  q29   هاي مفهومی و نظري درباره جامعه ایران دومین همایش کنکاش                            
  

  شناختی در مفاهیم حوزة درمان در ایران کنکاشی جامعه
  )با تاکید بر مفاهیم حوزه درمان سنتی ناباروري(

  1سیده زهره بزرگ نژاد
چه در سپهرعلمی شکل گیرند و یا غیر  این مفاهیم. ردبا مفاهیم به طور موثر کار ک بتوانباید جامعه از منظر علمی هر براي فهم 

موضوع مفاهیم عام کل . مفاهیم عام و مفاهیم خاص: اند اي از علم دو دسته این مفاهیم در هر حوزه.منشأیی تاریخی دارندعلمی، 
براي فهم شیوه هاي زندگی مردم یک جامعه، مطالعه لذا  .بشریت است، در حالیکه مفاهیم خاص مربوط به شرایط ویژه هستند

در حوزة شیوه هاي درمان، باالخص درمان ناباروري در ایران با مفاهیمی . مفاهیم خاص آن جامعه از اهمیت زیادي برخوردار است
به  .باروري قرار دادخاص روبرو می شویم، این دسته از مفاهیم را می توان در دسته بندي کلیتر یعنی شیوه هاي درمان سنتی نا

علت اهمیت زیاد مسئله باروري و فرزندآوري در بسیاري از فرهنگها از جمله فرهنگ سنتی جامعه ما، فردي که دچار مشکل 
مقاله حاضر بر ). مدرن(از درمان هاي سنتی گرفته تا درمان غیر سنتی ؛کند ناباروري است اقدام به روشهاي مختلف درمان می

 .ه هاي درمان سنتی ناباروري در ایران تمرکز داردمفاهیم خاص درشیو
کمی انجام شده است، به طوري که در ابتدا با کمک مشاهده همراه با مشارکت و مصاحبۀ عمیق با -این مطالعه به صورت کیفی

وش پیمایشی و زن نابارور، روشهاي مختلف درمان سنتی و مفاهیم خاص در این حوزه روشن شده است و در ادامه، مطالعه به ر15
زن نابارور مراجعه کننده به مراکز درمان ناباروري استان مازندران که به صورت تصادفی انتخاب شده  95به صورت مقطعی بر روي 

دهد که در حوزة درمان  یافته هاي تحقیق نشان می .اند، اجرا شده و ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه همراه با مصاحبه بوده است
در جامعه  روبرو هستیم، همچنین.... اروري با مفاهیم ضامن، دعانویس، افراد سریع االجابه، چله بري، دعا درمانی، نذري وسنتی ناب

مراجعه به  درصد 4، "ضامن"درصد مراجعه به  8، "دعا نویس"درصد مراجعه به 14، "نذر و نذري"درصد  20آماري مورد نظر؛
  .دیده شده است "چله بري"عمل درصد انجام  4و  "افراد سریع االجابه"

  .شیوه هاي درمان سنتی، ناباروري مفاهیم عام، مفاهیم خاص، :واژگان کلیدي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 )z.bozorgnezhad@gmail.com(تهران  مرکز نور پیام شناسی دانشگاه کارشناسی ارشد جامعه.  1
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