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که پس از طی  استمقاله « از انتشار شیشده پرفتهیپذ»نسخه این 

قابل پذیرش تشخیص داده شده است. این  ،فرایند داوری، برای چاپ

و قبل از صورت آنالین ه نسخه در مدت کوتاهی پس از اعالم پذیرش ب

شده رفتهیپذ». نشریه سالمند گزینه شودمی منتشرفرایند ویراستاری 

دهد تا ه میبه نویسندگان ارائ یرا به عنوان خدمت« از انتشار شیپ

ترین زمان ممکن پس از پذیرش برای جامعه علمی سریعها در نتایج آن

فرایند آماده سازی و انتشار  یا. پس از آنکه مقالهباشد دسترس در

خارج و  «از انتشار شیشده پرفتهیپذ» نسخه، از نهایی را طی می کند

است  شایان ذکرشود. منتشر می نشریهسایت وبدر  یک شماره مشخص در

 یراستاری فنی باعث ایجاد تغییرات صوری در متنوصفحه آرایی و 

از  این امر و بگذاردی آن تأثیر بر محتوا ممکن است شود کهمی مقاله

 .خارج است مسئولیت دفتر نشریه حیطه
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Abstrac 

Background and purpose: The biggest problem in men's menopause may be talking about 

it. Many men find it difficult or embarrassing to talk about sexual topics. Accordingly, until 

now, the factors affecting the management and treatment of Iranian elderly with andropause 

are not well known. Therefore, the aim of this study was to qualitatively determine the 

effective factors on the management of andropause thirst from the perspective of elderly men. 

Materials and methods: The current research was conducted with a qualitative approach to 

content analysis in 2022. Data were collected using semi-structured interviews. A number of 

14 elderly people with andropause syndrome were selected based on purpose-based sampling 

among those who referred to 5 health centers in Mashhad.Data analysis was done at the same 

time as sampling and using conventional content analysis method. MAXQD software was 

used for data management. 

Findings: The average age of the elderly participants was 70 years old with primary 

education (8 people), middle school (3 people), diploma (1 person) and illiterate (2 people). . 

Based on the findings, 2 main themes including sexual awareness and treatment status were 

extracted. Also, 5 categories were formed including sexual beliefs, health literacy related to 

andropause, obstacles of treatment, level of treatment and expectations from treatment, which 

described and expanded the main themes. 

Conclusion: This research showed that the management of andropause syndrome in elderly 

men is affected by various factors, which are mainly caused by sexual awareness and 

treatment status, so a specialized look and attention to the factors mentioned as effective 

factors in the management of the syndrome Andropause is recommended by the elderly. 

 

Key words: Andropause syndrome, Male menopause, Andropause management, Elderly
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 چکیده:

ممکن است صحبت کردن در مورد آن باشد. بسیاار  ا   ، یائسگی مردان  دورانزرگترین مشکل در ب زمینه و هدف:

، عوامل موثر ر همان اساس تا کنون  ب مردان برا  گفتگو در مورد مباحث جنسی مشکل دارند و یا خجالت می کشند.
مبتال به اندروپو  بخوبی شناخته نشده است. ا  همان رو هدف ا  مطالعیه حاریر،   ایرانی سالمندان  مدیریت و درمانبر 

 بود. مبتال سالمند مردان دیدگاه ا  آندروپو  تشانگان مدیریت بر موثر تعاان کافی عوامل

با استفاده انجام شد . داده ها  2222محتوا در سال کرد کافی به روش تحلال با روی پژوهش حارر  مواد وروش کار:

اساس نمونه گار   بر   به نشانگان آندروپو  سالمند مبتال 41. تعداد ه جمع آور  شد ا  مصاحبه ها  نامه ساختار یافت
د. تجزییه و تحلایل داده هیا    بهداشتی درمانی مشهد، انتخیا  شیدن  مرکز  5مبتنی بر هدف، ا  بان مراجعه کنندگان به 

بیرا    MAXQDفیزار  ا  نیرم ا  همزمان با نمونه گار  و با استفاده ا  روش تحلال محتوا قرارداد  صیور  گرفیت.  
 ها استفاده شد.مدیریت داده

 نفر 4نفر(، دیپلم ) 3نفر(، راهنمایی ) 8) سال با تحصاال  ابتدایی 02ماانگان سنی سالمندان شرکت کننده  یافته ها:

اسیتخرا   شامل آگاهی جنسیی و وریعات درمیان    درون مایه اصلی  2نفر( بود. .   بر اساس یافته ها ،  2( و بی سواد )
درمیان و   درمیان، سیط    موانیع انیدروپو  ،   بیا  میرتب   جنسی، سواد سالمت باورها طبقه شامل    5گردید. همچنان 

 درون مایه ها  اصلی بودند. کال شد که توصاف کننده و بس  دهندهانتظارا  ا  درمان  تش

این پژوهش نشان داد ، مدیریت نشانگان آندروپو  در  مردان سالمند مبتال ، تحت تاثار عوامل مختلفی  نتیجه گیري:

قرار می گارد که عمدتا  ناشی ا   آگاهی جنسی و ورعات درمانی می باشد لیاا  نگیاه تخصصیی و توجیه بیه  میوارد       
 موثر بر مدیریت نشانگان آندروپو  توس  سالمندان مبتال ، توصاه می شود.ذکرشده به عنوان عوامل 

 

 سالمندان مدیریت آندروپو  ، ، ه ، یائسگی مردانآندروپو   سندرم :کلیدواژه ها 
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 مقدمه : 

طح که تغییرات مربوط به سن و کاهش سبا سنین باالست  آندروپوز اصطالح رایج تر برای یائسگی در مردان

یائسگی در مردان اغلب وابسته به هیپوگنادیسم  اسمت کمه منبمر بمه       ند . هورمون مردانه را توصیف می ک

عالئ  یائسگی  سال  03سنین باالی از مردان در  درصد  03. تقریباً ( 1) دمی شوکاهش سطح تستوسترون 

ممی تموان انترمار    بماالتر   ین و بیشترین شیوع را در سن ناشی از پایین بودن تستوسترون را تبربه می کنند

 .( 3) کرده انددرصد گزارش  88نزدیک به را  در مردان  شاوع درجا  متوس  تا شدید آندروپو در ایران   .(2) داشت

یائسگی مردان می تواند باعث مشکالت  .عالئ  یائسگی مردان می تواند از یک فرد به فرد دیگر متفاوت باشد

بعضمی اوامات   بمرای مامال    .ن عالئم  بما افمشایش سمن بمدتر ممی شموند       جسمی، جنسی و روانی شود که ای

تغییر در عملکرد جنسی ممکن اسمت   .تستوسترون پایین باعث بی خوابی یا افشایش خواب آلودگی می شود

  .شامل کاهش میل جنسی، اختالل در نعوظ، کاهش نعموظ، کموتکتر شمدن بیضمه هما و نابماروری باشمد       

له افشایش تربی بدن، کاهش حب  عضالت و ادرت و کاهش تراک  اسمتخوان  تغییرات بدنی مختلفی از جم 

تستوسترون پایین می تواند منبر به کاهش انگیشه یا اعتماد به  .(4) ممکن است همراه با آندروپوز رخ دهند

 .(1)احساس ناراحتی یا افسردگی کند  فرد است ممکن نفس شود.

گی مردان ممکن است صحبت کردن با پششک در مورد عالئم   درمان یائسمدیریت و یا بشرگترین مشکل در 

. بسیاری از مردان برای گفتگو در مورد مباحث جنسی با پششکان خود مشکل دارند و یا خبالت (0) آن باشد

می کشند. بر همین اساس اکار مردان سعی می کنند عالئ  خود را با بدون درمان، مدیریت کنند و تمرجیح  

. از ( 6) روز عالئ  شدید که زندگی روزمره آن ها را مختل کرده، به پششک مراجعه کنندمی دهند در موارد ب

طرفی ه  بسیاری از عالئ  مرتبط با یائسگی مردان نیش بخشی طبیعی از کهولت سن در مردان محسوب می 

دان، . متمداول تمرین نموع درممان عالئم  یائسمگی ممر       (7) شوند و ممکن است با درمان برگشت پذیر نباشند

 .( 8)انتخاب سال  تر شیوه زندگی است

برخی راهکارهای می توانند تا حدودی در .  مردان نمی توانند تولید تستوسترون طبیعی خود را تقویت کنند

مشکالت بهداشتی  که ممکن اسمت   . بطور کلی  (2) تاثیر داشته باشند مبتالیان به آندروپوز تسکین عالئ  

عموارض جمانبی دارو گرفتمه تما اخمتالل نعموظ و سمایر         د سالمند شده اسمت از در فرباعث عالئ  و عوارض 

،  ه ( ، نشمان داد 1098مطالعه ابوطالبی و همکماران )   . (9) شود درمانیا شناسایی و  باید مشکالت جنسی 

سمالمندان  ، میشان دانمش و نگمر    در مورد  اندروپوز و نحوه رویارویی با آن  یکماه پس از جلسات آموزشی

یت بهبود روند  کنترل و یا درممان ایمن   و باعث شناخت بیشتر و در نها کرده نسبت به آندروپوز تغییر بتال م

در مطالعات خارج از ایران نیش کیفیت زندگی جنسی ضعیف و یما متوسمطی بمرای     .( 13) سندرم شده است

عالئم و نشانه  تمدیری، با  اشته اند و  همچنان آنان اظهار د(.  11و  12مبتالیان به اندروپوز  گشار  شده است )

مربوط   تغاارا  قبول با جنسی لا  به رسادن و صمامت ایجاد فضا ،    ورعات رابطه جنسی بهبود ،  ها  آندروپو 
  (.43نباشد ) دسترس ا  دوربه سالمند  ، 
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و  اعتقمادات  و دانمه یائسگی مر مورد در اطالعات کمبود است، آن مواجه با جامعه امروزه که ای عمده مشکل

مسملماً افمشایش سمن، تغییراتمی در     اسمت.   هما  خانواده میان در ویژه به موضوع این به نسبت غلط نگرشهای

کند، ولی این به این معنا نیست که روابط زناشویی باید بمه دسمت فراموشمی سمپرده     عملکرد افراد ایباد می

آنمدروپوز در  بسمیاری از    زمینمه  در همای سمالمت   ارائمه  برناممه   بمرای  تقاضا وجود افشایش با  .(0و0) شود

 .  بخصمو  آن کمه اغلمب    (10و  0)  است در ایران ک  رابطه دراین اپیدمیولوژیک اطالعات کشورهای دنیا،

با توجه بنابراین  .( 10-10) اند نداشته بحث عمیق و خاصی سالمندان روی مسائل جنسی بر موجود مطالعات

 بیر  میوثر  تعاان کافی عوامیل با هدف کافی  ، این پژوهش ستا  آگاهی ا  ورعات موجوددر رابه مطالب گفته شده و 
 طراحی و انجام شد .، مبتال  سالمند مردان دیدگاه ا  آندروپو  تشانگان مدیریت

  سواال  اصلی این پژوهش عبار  بودند ا  :
 شته یا می گاارد ؟جنسی تان گاا  ندگییائسگی مردانه چه تاثار  بر شما و ا  دیدگاه شما ،  -

مردانه روبرو هستاد و چگونه آن ها را مدیریت می یائسگی شما با چه موانع و یا چالش هایی ناشی ا  عوارض  -
 ؟ کناد 

 روش کار : 2
  روش و طرح مطالعه. 4-2

 انجام شد.  2222بصور  توصافی در سال این تحقاق کافی 
 محا  پژوهش و شرکت کنندگان  .2-2

 به منظور دسترسی آسان به سالمندان مبتال به نشانگان آندروپو  و رعایت تنوع اجتماعی و تحصالی، در مطالعه حارر
بهداشتی مناطق مختلف شهر مرکز  5مردان سالمند  که به شرکت کنندگان ا  ماان  به روش نمونه گار  هدفمند ، 

 راجعه کرده  و حائز معاارها  ورود به پژوهش م(  5) شماره یک ، شماره دو ، شماره  سه ،  مرکز ثامن و شماره مشهد 
ها  گردشگر  ماهبی  شهرها  ایران و ا  قطبن . مشهد یکی ا  کالانتخا  شدند بودند ا  جمله ابتال به آندروپو  

سال و باالتر، سکونت در شهر  82به شمار می آیید. معاارها  ورود به مطالعه کافی عبار  بودند ا  : مرد بودن با سن 
داشتن پرونده مرتب  با سالمت در مراکز بهداشت شهر مشهد و داشتن ملات ایرانی ، هد حداقل در یکسال اخار، مش

نشانگان آندروپوز با درجات متوسط یا  ابتال به رضایت آگاهانه بمنرور شرکت در مصاحبه، ،ثبت اطالعا 

و (  16) ("  MASSQ-25دان ایرانی خودارزیابی نشانگان آندروپوز مر ") با استفاده از  پرسشنامه شدید 

کیفیت زندگی جنسی در  ") با استفاده از پرسشنامه  سطوح پایین و باالی نمرات کیفیت زندگی جنسی

به ادامه  شرکت کنندگان تمایلهمکاری الزم و یا عدم الزم به ذکر است  عدم .  SQOL-M) (17)" مردان ایرانی 

 و  ا  مطالعه را تشکال می داد.معاارها  خرپژوهش  احلمریک ا  در هر 
  گردآور  داده هاروش  3-2

روش جمع آور  اطالعا ، مصاحبه نامه ساختاریافته و عماق بود. سواال  به فرایند مصاحبه و پاسی  هیا  هیر فیرد     
برقرار  ارتباط و با گوکردن هدف مطالعه، روش مصاحبه بیرا  آنهیا    ،بستگی داشت. پس ا  انتخا  شرکت کنندگان 

شد. تعداد مشارکت کنندگان ا  ابتدا مشخص نبود و نمونه گار  تا اشباع داده ها ادامیه یافیت کیه در    می ورا  داده ت
سوال ا  هیر ییک ا     42تا  5بطور کلی بان  و  دقاقه بطول انجاماد 15تا  22نفر رساد. هر مصاحبه بان  41نهایت به 

بیه عنیوان ملیال    .  د مصاحبه و پاس  ها  هر فرد بستگی داشتفرآیند سواال  به فرآینشرکت کنندگان پرساده شد . 

آن تیمشی   ، مراابمت هما و یما درممان      عوارض ،درباره یائسگی مردان " سواال  بدین صور  آغا  گردید که : 



 

9 

 

تورا  در شما ایجاد کرده و  مازان اگاهی شما در این مورد یائسگی مردانه  ی کهدر مورد عوارر "یا "  شنیده اید ؟

، سواال  پاگار  بر اساس هر مورد یا موریوع پرسیاده    جمع آور  اطالعا  اولاهسواال  ابتدایی و پس ا  .  " هادد
روبیرو   مراقبت ییا درمیان  یائسگی مردانه  بصور  برخورد شما با عوارض نوع در  چالش هاییچه با  "مانند :،  شدمی 
جلسیا  مصیاحبه بیا     اطالعا  مشارکت کننیدگان بیود.   هدف ا  طرح این سواال  رسادن به عمق باشتر ". ؟ هستاد
 " بگویاید  میی دوناید   ال م وجود دارد که درباره اش صحبت نکردیم یا گفته شده مورد   مسائل  اگر درباره  "سوال 

  نوشته شد .  خاتمه می یافت. مصاحبه ها رب  و سپس
 تجزیه و تحلال داده ها 1-2

 هما تحلیل داده و شد. برای تبشیههر مصاحبه، مصاحبه بعدی انبام  تحلیل و تبشیه از در مطالعه حاضر پس

بیا روش پاشینهاد  گرانهیایم و    )  4روش تحلال محتیوا  کافیی اسیتقرایی   تحلیل محتوای اراردادی و  یکردرواز 

متن آن به صورت کلمی   می گردید ،  ها پیاده. بدین ترتیب که ابتدا مصاحبه( 18)گردید استفاده (  2الندمن

بنمدی و   کدهای اولیمه طبقمه  سپس  می گردید . واحدهای معنی و کدهای اولیه استخراج می شد ووانده خ

شد .  در این مطالعه هر مصاحبه ضبط شده ، بالفاصله بعد از هر مصاحبه میها کشف محتوی نهفته در داده

،  بمرای آشمنایی بما     کلمه به کلمه آن ،  مکتوب می گردید . سپس تندین نوبت از روی نسخه نوشته شمده 

می شد. فرایند تبشیه و تحلیل با خالصه کردن واحدهای معنایی ها و تشخیص واحدهای معنایی خوانده داده

هما محتواهمای   ها به کدها، زیر طبقات ، طبقات و درون مایه ها انبام شد . ضمناً در تفسمیر داده و تبدیل آن

، اسیتفاده  MAXQDAبرا  مدیریت تحلال داده ها ا  نیرم افیزار    آشکار و پنهان هر دو مدنرر ارار می گرفتند .

 شد.
 3ها اعتبار داده 5-2

 معیار تهار شامل برده شد بکار این مطالعه از حاصل دادهای صحت از اطمینان جهت که هایی استراتژی

 .(35)( بود  8اابلیت انتقال و7، اابلیت تایید6اابلیت اعتماد ،0) اابلیت اعتبار 4لینکلن و گوبا

این  بررسی شامل فعالیت هایی است که احتمال حصول داده های معتبر را افشایش دهد . جهت "اعتبار"

 تا داده می شد کنندگان ارار شرکت اختیار در ها( )یافته پژوهش گشار  و مصاحبه از رونوشتی ، معیار

مصاحبه ها همراه  وه بر این، متنعال .گیرد ارار بررسی مورد پژوهشگر های های یافته با آنان موافقت میشان

 . راهنما مورد بررسی ارار گرفت اساتید توسط شده طبقات استخراج و کدها با

به پایداری داده ها در طول زمان و در شرایط مختلف اشاره دارد و معادل پایایی در  "اعتماد اابلیت"

به یکی از پژوهشگران متخصص در برای حصول این معیار در پژوهش حاضر ، داده ها  تحقیقات کمی است.

                                                           
1. Qualitative Inductive content analysis  
2. Granheim and Lundman 
3 Data Trustworthiness 
4 Guba & Lincoln 
5 - credibility 
6 - dependability 
7 - confirmability 
8 - transferability 
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داده شد ، سپس به مقایسه نتایج آنها با نتایج پژوهشگر پرداخته شد . در نهایت کدها  زمینه مطالعات کیفی

 و یا طبقه بندی هایی که نیاز به بازنگری جدی داشتند مورد بررسی مبدد ارار می گرفت. 

 مفاهی ، گیری شکل ها، داده آوری )جمع تحقیق حلمرا تمام تا نمود سعی پژوهشگر "تأیید اابلیت" جهت 

 کار پیگیری به اادر نیش محققین سایر بطوریکه نماید، مکتوب روشن را بصورت مفاهی  ( ادغام و اصالح

 نررات کسب تال  برای همچنین. شود سوگیری هر گونه عدم از اطمینان موجب فرایند این و باشند

 .است تأیید اابلیت کننده تضمین ردیگ عوامل از زمینه این در دیگران

افراد همسان با شرکت  از برخی به پژوهش های یافته انتقال با ،"پذیری انتقال اابیلت" از اطمینان جهت

 پذیری یافته ، از انتقال آنان جانب از تأیید دریافت از نرر سطح تحصیالت و شرایط سنی ( و  کنندگان )

 این پژوهش اطمینان حاصل شد.  های

 مالحظا  اخالقی 8-2
بود که به ثبت در کماته اخالق دانشگاه علوم پزشکی تبریز   IR.TBZMED.REC.1400. 015کد اخالق پژوهش 

اهمات و هدف مصاحبه ها و روش ثبت آنها برا  شیرکت کننیدگان بیه    جهت رعایت مالحظا  اخالقی  رساده است.
می توانند در هیر  میانی تحقایق را تیر       رکت کنندگانشکه  ه شدشد. همچنان اطمانان دادمی وروح تورا  داده 

 ند.نکنند. در نهایت، تام پژوهش تالش کرد تا هویت شرکت کنندگان و سایر اطالعا  را بطور کامال محرمانه حفظ ک
 

 یافته ها 3
المندان ماانگان سنی س.  بود  مرد سالمند مبتال به نشانگان آندروپو  41مشارکت کنندگان در پژوهش حارر شامل 

جدول .  نفر( بود 2نفر ( و بی سواد ) 4نفر(، دیپلم ) 3نفر(، راهنمایی ) 8سال با تحصاال  ابتدایی) 02شرکت کننده 
 اجتماعی شرکت کنندگان در این پژوهش را نشان می دهد . –برخی مشخصا  فرد   4شماره 
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 . برخی مشخصات سوشیودموگرافیک شرکت کنندگان در پژوهش .1جدول 
No مصاحبه شونده Age Occupation Educational level 

 ابتدایی بازنشسته 60 سالمند 1
 ابتدایی بازنشسته 73 سالمند 2
 راهنمایی بدون کار 82 سالمند 3
 ابتدایی بازنشسته 63 سالمند 4
 ابتدایی کارداوطلبانه 68 سالمند 5
 دبیرستان مستمری بگیر 75 سالمند 6
 راهنمایی کارآزاد 69 سالمند 7
 راهنمایی کارآزاد 65 سالمند 8
 دانشگاهی بازنشسته 69 سالمند 9
 ابتدایی کارآزاد 66 سالمند 10
 بی سواد کارآزاد 71 سالمند 11
 ابتدایی بازنشسته 62 سالمند 12
 ابتدایی بدون کار 73 سالمند 13
 بی سواد بدون کار 75 سالمند 14

 
آگاهی جنسی و مداخله درون مایه اصلی شامل  2در نهایت و با تامل بر آنها، با خواندن مکرر هر یک ا  مصاحبه 

، نحوه استخرا  درون مایه ها  اصلی ا  طبقا  و  یرطبقا ، نشان داده  2ر جدول شماره د  استخرا  گردید.درمانی 
 شده است.
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 . نحوه شکل گیری درون مایه ها از زیرطبقات2دولج

 درونمایه طبقه زیرطبقه
 آگاهی جنسی باورهای جنسی  کار یائسگی در مردانان

 باور هنباری اطرافیان

 مشکالت جنسی  بر کنترل باور

 سواد سالمت مرتبط با اندروپوز عدم اگاهی از ابتال به اندروپوز
 اندروپوز مواجهه با سردرگمی در 

 اموز  های غیررسمی

  رماند وضعیت درمان موانع در نگر  مردساالرانه
 سردمشاجی همسر

 غفلت و ک  توجهی همسر 

 سطح درمان درمان خودسرانه
 درمان تخصصی

 انترارات از درمان کنترل عالئ  و نشانه ها 
 اصالح اختالل نعوظ 

 رفع ناباروری
 

 

 آگاهی جنسی درون مایه 1-3

ن با چگونگی روبرو شدبر جنسی مردان سالمند  ها  ادراکا  و سط   آگاهیتاثار   بر را تاکاد این درونمایه باشترین

میشان سواد سالمت مرتبط با آندروپوز  دارد .  عدم  مبتنی بر  آندروپو  و  چگونگی مدیریت عوارض آن

نوع   به نسبت منفی و مابت  ینگر  ها  آگاهی های جنسی کافی می تواند از طریق ایباد

مهمی داشته  تأثیر  وجهی  ،کنترل عوارض یا رفع  آن مواجهه  مردان با اندروپوز از جمله بی ت

 باشد.

 می باشد .   جنسی و سواد سالمت مرتب  با آندروپو طبقا  این درون مایه در پژوهش حارر شامل باورها

  : باورهاي جنسی  1-1-3
جنسیی   ها نقش و هاتفعالا درباره اطالعا  تفسار مشارکت کنندگان در تفکر ها شاوه و این درونمایه شامل باورها

  تعاان می نماید . نسبت به  مشکل  است که نگرش جنسی افراد را 

و   مشیکال  جنسیی    بیر  کنترل باور،  یائسگی در مردان انکارشامل  که  یر طبقه تشکال شده   سهاین طبقه خود ا  
 می باشد.باورها  هنجار  در اطرافاان 

 : یائسگی در مردان انکار
 در جزء طباعی و یا حتی اجبار  بعنوان کاهش مال جنسی به نگرش حارر، مطالعه آمده اصلی بدست مفاهام ا  یکی 

 و طباعی برخی مردان سالمند کاهش مال جنسی را حارر، مطالعه در .می رسد فرا خواه نا یا خواه که بود  ندگی طول
 و و فطر  عاد  بود و امر  خواهد ها آن ی ندگ ا  یعنی این موروع جزئی  .دانستند می  ندگی در پار  ا  ا  دوره
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است. البته در مقابل مردان سالمند  هم بودند که ا  شنادن و اطالق یائسگی به مردان اظهار تعجب کرده و  خداداد 
مگیه میردا هیم    " .... ملیال :  . و لاا در پی حل این مسئله  هم نبودنید   و شوخی می پنداشتند نکرده حتی آن را باور 

) مشیارکت  " ؟!..  شوخی می کناد ! یعنی پارها همه شون همان جور  ماشن. اشن) با تعجب و صدا  بلند(  یائسه م
 (.8کننده شماره 

 :  هنجار  اطرافاان باور
همسیران، دوسیتان و پزشیکان موافیق ارتبیاط      اطرافاان آنها شامل  ،  بر اساس تجرباا  برخی مردان مشارکت کننده

بودند. هر چند بطور کامل با نحوه بهبود رابطه علارغم باال بودن سن وارض ناشی ا  آندروپو  مدیریت عپایدار با  جنسی
، اسیتفاده ا  مکمیل هیا      توصاه ها  انها مبنی بر تغایه خو  اما ندجنسی و یا نحوه مدیریت اندروپو  اشنایی نداشت

و  نعیو   ن اخیتالل جنسیی ا  جملیه   تقویت جسمی و جنسی، ور ش، مراجعه به متخصص، داشتن اعتماد بنفس، درمیا 
عادا  در جامعه می باشد که مورد پایرش اغلب  به شکلافزایش تعداد رابطه جنسی مبان عرف بودن این گونه رفتارها 

تعداد  ا  مشارکت کننده ها ناز . برخی هم ا  سر اعتماد به افراد مهم رفتارها یا الگوها را تقلاد می کردند.  است  افراد
بخاطر شرعش هم کیه شیده ایین     "ملال :  نمودند.به باورها  دینی لزوم رابطه جنسی مناسب را توجاه می  با استناد

بانم که دکتر مارن و قرص ماخورن، واسه همان منم باید  من رفقا رو گاهی می ... دمبانجام  بایدکارو )رابطه جنسی (
 (.2)مشارکت کننده شماره  "خودمو تقویت کنم 

 

  : مشکال  جنسی  باور کنترل بر
فرد ا  مازان توانایی و دسترسی به امکاناتی که امکان کنترل مستقام باور  بر اساس تحلال ادراکا  مشارکت کنندگان، 
. بیر اسیاس   ا  اهمات خاصی برخوردار بیود  اندروپو   نحوه و مازان  مدیریت  بر مسائل جنسی و در نتاجه اثرگاار  بر

این بود که موقعات مکانی مراکز بهداشیتی و سیایر مراکیز ارائیه دهنیده       بررکت کننده ها نتایج حاصل ، باور اکلر مشا
خدما  تخصصی، محدودیت  مانی در ارائه خدما  دولتی )در شافت صب  ( و همچنان بارمالی برخی خیدما  باعیث   

شیکال   م بیرا همیان   نه اینکه ادم واقعا بتو "ملال :. می شود برا  آنها ورعات و عدم کنترل اوراع سخت تر شدن 
اون موقعی که مین بایید بیرم مرکیز بهداشیت پیاش       اما   ،کنه مهمه مشور  کنه چه کار  ،جنساش هم سوال بپرسه 

پاش دکترخصوصیی هیم     .جور جاها پزشک یا مشاور صبحه. وقتاه که من سرکارم. برام خالی مشکله بخوام برم این 
)مشیارکت کننیده   "بچه ها ییه رو  هسیتند دو رو  ناسیتند.    . م یاد ندارم من چطور  برم کجا باید بر.  که نماتونم برم

 (.1شماره 
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 :  سواد سالمت مرتبط با آندروپوز  2-1-3
برنامه آمو شی خاص و استاندارد  در رابطه با مدیریت یا رفع مشکال  اندروپو   برا  سالمندان مبتال  شرکت کننده 

کلر مشارکت کنندگان ناا ها  آمو شی برآورده نشده ا  در  مانیه آنیدروپو  ،   در این پژوهش وجود نداشت بطوریکه ا
 ا  ملبت در با تغاار یا بهبود سواد سالمت و عالئم و عوارض آن داشتند. این درونمایه باانگر آن است که افزایش دانش

  او را در برا  مدیریت مطلو  عوارض یا درمان موفق ، فعال می کند. ، عملکرد افراد 
را شیامل میی   و سردرگمی در درمان آنیدروپو   عدم اگاهی ا  آندروپو   ، آمو ش ها  غار رسمی این طبقه  یرطبقا  

 شود.
 :  ندروپو آ ا  ابتال به  گاهیآ عدم
باره تشخاص آندروپو  ا  رو   عالئیم و نشیانه    آگاهی دراطالعا  و معتقد بودند که افزایش  مشارکت کنندگانبرخی 

اغلب  این در حالی بود که . می گردد رض آن در  ندگی جنسی باعث کاهش عواچگونگی برخورد با آن ها  ها  آن و 
و افزایش سواد سیالمت در   ناا  به آمو ش، بنابراین مردان سالمند و همسرانشان در این  مانه اطالعا  کافی نداشتند 

مون همسیر  هاگچه کنام ... خب  ریم یا نه و بگن مشکل دا به ما باید بگن "ملال :به خوبی حس می شد.  این حاطه 
اگه مشکلی باشه خب حلش می کنام خالی بهتر ماشه! )با خنده( قرار بگاره  ن این مساله ) یائسگی مردان(در جریا هم

 (.0)مشارکت کننده شماره " .. مادیم انجام. اونا  کافاه دستور  بدن 
 

 سردرگمی در مواجهه با آندروپو  :
ایین   کیه ورد مشارکت کنندگان ا  کاهش مال جنسی خود آگاه بودند امیا نمادانسیتند کیه چیه بایید بکننید       در چند م 

راسمتش دکتمر   "عدم تصمام گار  و اقداما  عملی برا  حل مساله اندروپو  تلقی شود.  سردرگمی می تواند  باعث

  . تمک و تموب بموده امما ....     رابطه جنسی که ما این تندسال نداشتی بری  یا نری  رو نمی دون  هنوزم خب

بهتیره   شایدم. میخوان ار  و دارو بدن که ماشااهلل زیاد ار  دارم . مال اولش که نمیشی   بری  تی بگی  

 (. 6) مشارکت کننده شماره "بریشی  دوربسا یم باهاش . قرص مرص ها رو هم 
 

  امو ش ها  غاررسمی :
عاتی را که ا  مراجع غار رسمی دوست، همسایه، فامال و غاره بدست برخی ا  مشارکت کنندگان مدعی بودند که اطال

. این گونه اطالعا  ا  آنجا که قابیل   آورده اند بساار باشتر ا  اطالعا  بدست آمده ا  مراجع رسمی و علمی بوده است
ا مشیکال  جدییدتر    اعتماد ناست اند نه تنها به حل  مسائل جنسی ناشی ا  اندروپو  کمکی نمی کند بلکه افراد را بی 

مواجه می نماید . به عنوان ملال مصرف قرص ها  هورمونی تقویت کننیده قیوا  جنسیی بیدون دسیتور پزشیک در       
سالمندان مبتال به فشارخون با خطر  یاد  همراه است . بخصوص آن که تجرباا  مشارکت کنندگان هم نشیان میی   

تجربه ها  رفقا خالیی   ....."  قلبی و مغز  داشته اند.  ملالدهد افراد  یاد  بعد ا  مصرف دارو  غارمجا  سکته ها
 (. 8)مشارکت کننده شماره " مهمه مازان آگاهی ما باشترماشه
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  درمان وضعیتدرونمایه   2-3

عدم تشخاص به موقع و پاشرفت شد  آندروپو   باعث شده که عوارض مربوطه یا غایر قابیل درمیان شیوند و ییا در      

اغلب مشارکت کنندگان در این پژوهش ، نسبت . ناتوانی جنسی  همچنان در افراد باقی بماند صور  درمان درجاتی ا  

به  لزوم و اهمات درمان آندروپو  هاچ گونه شناختی نداشته و لاا پاگار درمان آن هم  نبودند. تعداد  ا  آنان  درمیان  
ن ها  اصولی مانند جایگزینی تستسیترون در  هایی عالمتی را  با توجه به نوع مشکل جنسی دنبال می کردند و  درما

این ماان جایی نداشت.  این درونمایه  به نوع تصماما  مشارکت کنندگان  در  درمان کامل ، درمان نسیبی ییا عیدم    
 درمان آندروپو   متناسب با  نوع مشکل جنسی در آنان اشاره دارد.

 تشکال شده است. انتظارا  ا  درمان و درمان  درمان ، سط  به  این درونمایه ا  طبقا    اهمات

 موانع در درمان  1-2-3
در اکلر موارد به علت عدم دسترسی به اطالعا  دقاق و کافی ،  مشارکت کنندگان  قادر به شناخت و انجام مداخال  

در این طبقه  ال م در خصوص رفع  آندروپو   یا مدیریت عالئم  آن  و  در نهایت ارتقاء کافات  ندگی جنسی نبوده اند .
بطور  که نگرش ها  یکجانبیه میردان بیه     تورا  داده شده ا  سو  مشارکت کنندگانعلل مختلف این بی توجهی 

موروع ، کاهش تمایال  جنسی و نادیده گرفتن مشکل ا  سو  همسران ا  اهمات انجام مداخله در این  مانه کاسته 
  اند.

تشکال  سردمزاجی همسرو  غفلت و کم توجهی همسر  ،  مردساالرانه نگرش ها  یکجانبه / این طبقه  ا   یرطبقا  
 شده است.

 
  نگرش ها  یکجانبه / مردساالرانه:

در بعضی مواقع بوده است . گاهی بی توجهی به ناا  جنسی  ن عامل بی توجهی مردان سالمند به درمان اندروپو  

گاهی هم درمان را توام . ود  مشکل سراغ درمان نماروندمردان داشتن مشکل را انکار می کنند و به اماد رفع خودبخ

بانند و ا  ادامه ان خوددار  می کنند. گاهی مردان سالمند مشکال  و مسایل  ندگی جنسی خود و  با عوارض می

 ".  ملال:همسرشان را حریم خصوصی دانسته و لاا برا  مطرح کردن انها نزد متخصص یا مشاور ناپسند می دانند

 " فقط خودشون می دوننمال ما مردا نیست .. اینا مال زن هاست  اینا می شن  ! م مگه یائسهه مردها

 (.9)مشارکت کننده شماره 

 : سردمزاجی همسر
نادیده گرفتن نایا  جنسیی    عدم جست جو یا پاگار  درمان توس  مردان سالمند مبتال به اندروپو  گاهی اوقا  بدلال 

سگی  ن )همسر (، مردان مرتب با واکنش پس  دن روبرو می شوند در نتاجه رابطه خودشان است. گاهی هم بعلت یائ
گاهی اوقا  مردان سالمند ا  عدم تحریک ییا لیزوم تحرییک کننیدگی      .جنسی، جااباتش را برا  او ا  دست می دهد

بیا   مندش رو تا خو هوظافه همسر من هست این که در معرض دیدن قرار بد .... ". ملال : همسر خود شکایت داشتند
 (.44)مشارکت کننده شماره . "م ..تحریک بش شدیدن
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  :غفلت و کم توجهی همسر 
دار  چه برا   بچه مسئولات  ندگی بدون ا  جدید یک مرحله ،سالمند  دوران برخی مشارکت کنندگان عقاده داشتند

تعیداد و کافایت     ن ا  سو  دیگیر ا  یک طرف و یائسگی  مرد تمایال  جنسیبا کاهش   .  مرد و چه برا   ن است
رابطه جنسی کاهش می یابد و لاا کافات  ندگی جنسی تحت تاثار عدم درمان آندروپو  قرار می گارد و این فرصت ها 

 ا تبدیل به عیادا   نیدگی میی گیردد.     و فرد  هر یک  وجان می گردد و این رفتاره دلخواه ها  فعالات انجام صرف
را ناز فراهم در مردان سالمند  و مشکال  جنسی ، موجبا  بی توجهی به درمان آندروپو  همسران با شرای  سا گار  

حاال کیه بچیه هیم     "می آورد . این بی توجهی ، باعث باقی ماندن عوارض جد  آندروپو  در مردان می گردد.  ملال :
االن باید فکر  را مال جوونی مون بود. . این کانماخوایم که بخوایم بریم دنبال دوا درمونش.. کارا  دیگه ا  هم داریم 

 (.8)مشارکت کننده شماره"، کارا  عاقبت بخار  چازا  دیگه باشام
 
 سطح درمان 2-2-3

این طبقه به اهداف و روش ها  متفاو  مشارکت کنندگان  پژوهش،  در درمان آندروپو  ، اشاره می کند . اسیتفاده ا   
غارتخصصی در ماان مشارکت کنندگان وجیود داشیت . در ایین گونیه     درمان ها  موجود به هر دو شکل تخصصی و 

موارد درمان هایی که تحت نظر متخصص در حال انجام بودند با نتایج ملبت و مشخصی همراه بودند که با رفع مشکل 
 ناشی ا  اندروپو   بهبود کافات  ندگی افراد در حاطه جنسی را رقم خواهد  د .

 مشکل جنسی و درمان خودسرانه می باشد.تخصصی  درمانطبقا  این طبقه ناز خود شامل  یر
 

 :  درمان خودسرانه
ماننید   مشکل جنسی دیگر، درمان خودسرانه بیا دارو  هر یا   در برخی موارد، مشارکت کنندگان جهت رفع اختالل نعو

وصاه به مصرف تریا  و شیاره  ادند . تانجام می د مانند نبا  و  مو  و کشمش و یا  عفران  یا حتی مواد غااییویاگرا 
یه نوع قرصی بود که بهم گفته بیودن خوبیه    " ناز در بان صحبت ها   مشارکت کنندگان به چشم می خورد. ملال :

)مشارکت کننده شماره "قبل ا  این کار )برقرار  رابطه جنسی ( بخور  با چایی  عفرون و نبا . خوردم افاقه ا  نکرد
42.) 

  مشکل جنسی: درمان تخصصی
اصیالح اخیتالل   نه فق  ا  درمان دیگر انتظار برخی بود . انتظار برخی ا  مشارکت کنندگان ا  درمان اصالح عدم نعو  

شیکل  م ماشید امیا  بصور  فازیکی حل   حتی اگر اختالل نعوکم بود چرا که  مشکل تمایل جنسی، بلکه حل    نعو
مشارکت کنندگان دنبال میی کردنید حیل     هم که . موروع دیگر   ودب همچنان پابرجا مال به برقرار  رابطه جنسی

کیه   ... پاش دکتر ماریم ، هم خودم هم این عاال ، باشتر بخاطر خودش )همسر( مایریم  ". ملال :مشکل نابارور  بود
 (.44)مشارکت کننده شماره " بچه داشته باشام ، این )همسر( خودش ماخواد اهلل اعلم...

 

 از درمان انتظارات  2-2-3
بسته به نوع مشکل جنسی ، مشارکت کنندگان  انتظارا  مختلفی ا  درمان را باان می کردند که در واقع نوع مواجهه و 

 در ورعات کنونی نشان می داد. با نشانگان آندروپو  را  مبتالیان با  برخورد
 می باشد. نابارور رفع  عو  و اختالل ن اصالح  عالئم و نشانه ها ،کنترل این طبقه  خود شامل  یرطبقا  
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 :  عالئم و نشانه ها  اندروپو کنترل 
که بیر رابطیه   آندروپو   روانی ، رفتار  ، جسمی و جنسی عالئم و نشانه ها لزوم مقابله با   مشارکت کنندگان ا   اکلر

شعف گاشته، کیاهش  احساس عدم انرژ ، عدم شور و ملال رفع حاالتی مانند  کردند میصحبت جنسی آنها موثر بود  
 . قدر  عضالنی، خوا  الودگی و عدم کشش نسبت به جنس مخالف، انزوا، خسیتگی، افسیردگی و حتیی پرخاشیگر     

چون نسبت به جنس مخالف همسر یا پارتنر کمتر کشاده می شن، این جور پارمردها  شده ام که متوجه من ..  "ملال : 
ه ناتوانی در رابطه جنسی شون باشتر هم ماشه و یک ساکل معاو  افسرده، منزو  و پرخاشگر گاهی می شن، در نتاج

رو بیه    نسی شون. گاهی برا  حل موریوع نعیو  بوجود مااد اینها مجددا خسته و منزو  ماشن و ناتوان در مسائل ج
تحمل دارویی که پیاش بایاد   عوارض مصرف تریا  هم ماارن که اوایل مصرف اگرچه مشکل رو برطرف می کنه اما 

 (9)مشارکت کننده شماره  "!درمان غار قابل و غارقابل کتمان یه معضل ماشه  خودش
 نعو : اختالل اصالح 

اونجیا کیه    ". مرد سالمند مشارکت کننیده   بود اصالح عدم نعو  مشخصا انتظار برخی ا  مشارکت کنندگان ا  درمان 
هم نزدیکی ماخواد نه فق  بیا   . چکیار بایید     مارم سراغش ، نماتونم نزدیکی کنم . با   می کنم اما نماشه . خانوم

 (.0)مشارکت کننده شماره "بکنام . کی مادونه . االن چندسالی ماشه
 :نابارور رفع 

اوایل  یربار نمیی   "دنبال می کردند مشکل نابارور  بود .  آن موروع  دیگر  که برخی مشارکت کنندگان برا  حل 
جنسیی رو  . انگار رابطیه   مو رفت  مبچه باارم ا   . اون موقع بود که قبول کرد تم که برم دکتر . تا اینکه عاالم گفرفت

 (3)مشارکت کننده شماره " ا  اینکه نتونم  براش بچه باارم . حس بد  دارم برا بچه ماخواستم
 

 

 بحث :

مبمتال ،   شناسایی عوامل موثر بر مدیریت آندروپوز در سمالمندان   راستای اصلی پژوهش درنتایج با توجه به 

 د .ندو مقوله آگاهی جنسی و وضعیت درمان ، کلیه مقوالت دیگر را تحت پوشش ارار می دهبنرر می رسد 

را از  سمالمت  جنسی ، سواد باورهای ابعاد مردان سالمند مشارکت کننده در این پژوهش  به عبارت دایق تر

ممدیریت  بمه عنموان عواممل عممده در     را  از سموی دیگمر    درممان   از انتراراتیک سو و  اهمیت ، سطح  و  

 بمین همراستا با نتایج حاضر ، مطالعه مرلومی و همکاران نیش  نشمان داده انمد کمه     آندروپوز تبیین کردند . 

در این باره   (.8) دارد وجود معنادار آماری رابطهنسبت به مسائل جنسی  نگر  نمره و آگاهی نمره میانگین

قادات و باورهای مصاحبه شوندگان بر نحموه مواجهمه بما مشمکالت ناشمی از      می توان گفت تاثیر  افکار ، اعت

بر سندرم آندروپوز  از طریق ایباد نگر  های جنسی خنای ، مابت و یا منفی امکان پذیر است.  همچنین 

برامراری یمک    توانمایی   دنم کن ممی  فکر ی که انمرد روانشناسی، لحاظ ازاساس نتایج سایر مطالعات مشابه ، 

آن  برای آوری ترس تبربه این ،  است یافته تقلیل ا  جنسی زندگیسایر مسائل  و ط جنسی مطلوب ارتبا

 هیبانی مواعیت این مردان همهالبته  . دنکن عبور مرحله این از دنبتوان تا د نآموز  دار به احتیاج و هاست

 آن بما  وااعیمت  یمک  عنموان  هبم  خواهند نمی  و پنداشته ایمن را دوران اینکنند به نحوی که  نمی  درب را
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، شرط اساسمی بمرای اسمتفاده از    و آگاهی  معتقد است دانش 9نیکولوسیدر این رابطه   .( 19) شوند مواجه

  آموز  بهداشمت  در این میان  واصل اساسی در اجرای یک عمل است  و نگر   درمانی -خدمات بهداشتی

بمر اسماس    .  (23) مابت می باشد آگاهی و نگر یکی از راه های رسیدن به  ارتقای سطح سواد سالمت  با

در زمینمه مسمائل   و درممانی   جهت اجرای برنامه های بهداشتی ، اولین گام آموز   نتایج  دیگر مطالعات ، 

تالشی که بنرر می رسد در  نحوه مواجهمه بما     (.21) آگاهی افراد می باشدسطح ، تبشیه و تحلیل موجود 

یافته های این پمژوهش  در  گروه سنی  سالمندان با آن روبرو هستی  ترا که  سندرم آندروپوز و مدیریت آن

در بین مشمارکت   و نوع برخورد با این وااعیت عوارض  ،نشاندهنده تازه و نآشنا بودن مفهوم یائسگی مردانه 

( 22)رانهمکا و پور سمیع . همراستا با  این نتایج ، سایر پژوهش های مشابه از جمله مطالعه استکنندگان 

 افمراد  بمین  در آنمدروپوز  خصو  در آگاهی سطح که داده اند نشاننیش ( 20) وهمکاران کشتکاران و مطالعه

از  دوره الزم در ایمن  ممداخالت  نموع   ،در دنیما   آندروپوزروزافشون  اهمیت وجود با و است پایین جامعه ایران

این عدم مدیریت در نوع مراابت شی از دالیل که بخایرانی ناشناخته و بدون برنامه است مردان برای زندگی 

این مساله در بین افراد سالمند جامعه  ناکافی از و سواد سالمت به وضعیت آگاهی  های بهداشتی و درمانی ،

 در مهمی  نقش که پششکانحتی  که است داده نشان همکاران و ابوطالبی مطالعهبر می گردد. در این راستا 

 آگماهی  و اطالعمات  دارنمد،  ریت بیماری ها و سایر مشمکالت ممرتبط بما  سمالمت    و نحوه مدی جامعه آموز 

 کمه  داد نشمان   کانادا در ای مطالعهاگر ته  . (6) ندارند و مراابت های آن  مردان یائسگی مورد در تندانی

 از نموع برخمورد بما      ینادرسمت  درب هنموز   امما  اسمت،  افمشایش  بمه  رو عممومی  پششکان بین در آگاهی سطح

 متحمده  ایماالت  در همکماران  و اندرسمون  مطالعمه البته در این میان  . (24)دارد  وجود آنان بین در دروپوزآن

  آن خصمو   در منطقمی  و دایق اطالعاتهنوز   اما اند  شنیده آندروپوز مورد در مردم بیشتره که داد نشان

مبنی بمر عمدم آگماهی بیشمتر       حاضر پژوهش  مغایر با یافته های که ،  (20)به افراد مبتال ارائه نشده است 

 مطالعمه  در کمه  باشمد  دلیمل  ایمن  به است ممکن اختالف این . می باشد در مورد آندروپوز شرکت کنندگان 

پایین تری در  سنین در افرادلذا   و نشده گرفته نرر در سنی دامنه هیچبرای مردان تحت مطالعه  ،اندرسون 

 از بیشتر و بوده  جوان سال، 43 از کمتر افراد تعداد که آنبا از بطور مشخص  .  پژوهش مشارکت داشته اند

 اطالعمات  به نسبت افمراد سمالمند    ها آن که است معقول کنند-می استفاده اجتماعی های رسانه از دیگران

آموز  های غیررسممی و  شیوع بر اساس نتایج پژوهش حاضر مبنی بر   . (20)داشته باشند  بیشتری بسیار

الزم اسمت ممردم جهمت کسمب اطالعمات در ممورد       خودسرانه در خصو  مشکالت آنمدروپوز ،  درمان های 

 . غیر علمی سوق داده نشوند مداخالت  آندروپوز ببای منابع اصلی و اابل اعتماد به سمت سایر منابع و گاها

 و کپششم  بمه   مراجعمه  بمرای افراد مشارکت کننمده    از بسیاریپژوهش حاضر نشان داد که در این خصو  

                                                           
9 Nicolosi 
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و یا ابهمام در    انداختن تعویق به آن نتیبه که در خانواده خود راحت نیست اند  مسائلی تنین کردن مطرح

هیا  کافایت    کمتر برخوردار ا  شیاخص  کشورها ا   ایران با توجه به اینکه  . ه استبود  جنسی مشکالت درمان

بیه سین   ناز  افیراد باشیتر      ارد و در سالها  آتی قرار د نامطلوبیدر سط  نسبتا ناز  ندگی است و ا  نظر اقتصاد  

بهداشتی و درمانی ، ممکین  این گونه مسائل خاص  مدیریت وچود برنامه ا  جهت عدم ، (28)خواهند رساد سالمند  

 . سا دتبدیل در آینده به یک بحران آن را است 

 

ا غار قابل درمان بوده و ییا در صیور    مربوطه ی عوارضکه  می شودباعث آندروپو  عدم تشخاص به موقع و پاشرفت 

توصیه می  شده انبام مختلف مطالعات .درمان، با ناتوانی و در نهایت کاهش شدید کافات  ندگی مردان همراه شود

 آن بما  بسمادگی  سمالمندی  دوران از ای مرحله بعنوان نباید و بوده پاتولوژیک سندرم یک آندروپوز که کنند 

 27) دارد بدن فیشیولوژیک فرآیندهای روی آوری زیان اثراتدیریت این اختالل ، عدم مترا که   کرد برخورد

 . (28و 

در مواجهمه بما     د شمرکت کننمده  نتایج حاصل شده از این پژوهش کیفی ، مردان سمالمن سایر و اما بر اساس 

توان گفت کمه  می  بطور کلیرا بیان نمودند . نحوه درمان  آندروپوز و عوارض آن ، وضعیت های مختلفی از 

ی از سوی . بوده انداز نرر سطح به دو نوع تخصصی و یا خودسرانه اابل تقسی  بندی مورد اشاره درمان های 

،  نیمش  برخمی از آنمان  و  وجمود داشمت   و نشانه ها  عالی  کنترل  تاکید و تمرکش بیشتری بر روی در این باره

هایی همچون مصرف تریماب یما دمنمو  همای     رو  به عنوان ماال  ندداشتدرمان عوارض نگاهی سنتی به 

و یا برای رفع اختالل نعوظ که می شد توصیه به آنها و گاها همسران همساالن  ، دوستانطریق از  خا   که

مصرف داروهای هورمونی جهمت اصمالح نعموظ بما و     در این میان البته  .رفع ضعف جسمی بکار می گرفتند 

عاملی نیاز به بارداری همسر نیش  رابطه با علل انگیششی درمان ، ر . دشده بود بدون تبویش پششک نیش مطرح 

 شیوع یا ترجیح رو  های خاصی ازامکان   مطالعات مشابه ،در  بود که مردان را  متوجه  درمان می کرد . 

و  29 )  مورد تایید و تاکید ارار گرفتمه اسمت  در یک جامعه نسبت به جوامع دیگر  درمان بر سایر رو  ها 

 یائسمگی  عالیم   کماهش  بمرای  دارو تبمویش  می دهدو همکاران نشان  13ویلیامشبه عنوان ماال مطالعه . ( 03

. ( 03)جامعه مورد پژوهش اسمت   اومی های االیت برای گام آخرین و پوست سفید زنان برای گام نخستین

 همای  مراابمت  های  سیست از گرفتن کمک با پوست سفید زنان که داد در این راستا ، مطالعه مذکور نشان

 نگماهی  امومی،  همای  االیمت  حمال  این با دارند، خا  عالی  روی بر بیشتری تمرکش و تاکید رسمی، درمانی

  ،بنمابراین  . (29گیرنمد )  ممی  کممک  خود دوستان و خانواده اعضای از و داشته خود بیماری عالی  به سنتی

همر جامعمه ممی توانمد وضمعیت       پششمکان  و نمردا بینمردانه در  یائسگی دوره به مربوط های نگر تفاوت 

                                                           
10 Williams 
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 همای  دیمدگاه  شناسمایی   روست که متوجمه ممی شموی     همین ازلذا . داشته باشد متفاوتی را از نرر درمان 

 برخوردار درمانی های مراابت متخصصان برای اهمیت از در باره درمان تا ته اندازههر جامعه مردان  مختلف

مشابه با آنچه کمه بمرای زنمان در نرمر      بایستی مردان یائسگی امور به مربوط های مشاوره و لذا اجرای است

ماال بر اساس  .شود  شاملنامه های ادغام یافته سالمندان کشور را بر حب  از مهمی بخش ،گرفته می شود 

 شدید و جدی عوارض با مقابله در کشورهای دیگر برای مردان برخی دنده می نشاندیگر  مطالعاتآنچه که 

 و پششمک  با مشاوره براساس درمان رو  و تستوسترون بوده جایگشینی با تخصصی درمان بدنبال ، وزآندروپ

 صتشمخی  را تستوسمترون  کماهش  کمه  دارد کمی احتمال مردان خود .( 01) گیرد می صورت بیمار انتخاب

 سمرمی  سمطوح  آزمایشمگاهی  تشمخیص  و بمالینی  همای  نشمانه   و عالئم   براساس فقط آن تشخیص و دهند

 دیمده  اسمت  ممکن نیش  ها ازبیماری بعضی در تستوسترون پایین سطح وتون گیرد می صورت ستوسترونت

 کمه  کننمد  ممی  احساس ها درمان گونه این با مبتالیان. (01) است الزم بیماری دایق پیگیری بنابراین شود

 را نعموظ  ملوع جنسی میل کاهش کوتاهتری مدت برای و شده بدن انرژی سطح افشایش باعث تستوسترون

 را مغمش  از ای ویمژه  همای  بخمش  عملکرد و بدن وضعیت مسن مردان در تستوسترون همچنین.کند می بهتر

 عضمله  امدرت  روی منفمی  اثمرات  تستوسمترون  مکمل که شده مشخص رابطه این در البته. بخشد می بهبود

 اورولوژیمک  مشماوره  تستوسمترون  بما  درمان درصورت بهرحال.  ( 02) دارد زندگی کیفیت و جنسی ،فعالیت

 وحمین  ،ابمل  پروسمتات  از مراابمت  در کلیدی نقش یک تون شود می توصیه پروستات سرطان وغربالگری

 موافمق  ممدت  کوتماه  درممان  بمودن  خطمر  بی مورد در مطالعات بیشتر کلی بطور. ( 02) کند می ایفا درمان

 00) است نشده ارائه مورد این در گشارشی و نیست مشخص هنوز مدت دراز درمان بودن خطر بی اما هستند

می  اظهار مردان مشارکت کننده  از برخی ،بر مواردی که در رابطه با وضعیت درمان گفته شد  عالوه .(04و 

 ،رو هممین  از. شموند  ممی  گرفتمه  نادیمده  درمانی مراابت های کننده ارایه یا خود پششکان توسط که کردند 

. داده شمود  گمو   ، کنند می گشار  آنها که آنچه به تا دارند انترار ، همه  از اول به آندروپوز،  مردان مبتال

 و شواهد بر مبتنی اطالعات سنتی یا تخصصی درمانی های گشینه مورد در شان نیش خانواده های خود و  دوما،

تالل اخم  نریر یائسگی مردانه به مربوط عالی  مورد در تا خواهند می ها آن ،در وااعشفافی را دریافت کنند. 

 خواب عضالنی، ادرت کاهش گذشته، شعف و شور عدم انرژی، عدم در نعوظ ، کاهش میل جنسی ، احساس

 و کننمد  بحمث پرخاشمگری   حتمی  و افسردگی خستگی، انشوا، مخالف، جنس به نسبت کشش عدم و الودگی

 .نمایند دریافتجهت مدیریت صحیح سندرم آندروپوز  را هایی کمک و راهکارها
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  : نهایینتیبه گیری 

مردان سالمند مبتال ، تحت تاثار عوامل مختلفی قرار می  ا  دیدگاه این پژوهش نشان داد ، مدیریت نشانگان آندروپو  

می باشد لاا  نگاه تخصصی و توجه بیه  میوارد ذکرشیده بیه      ورعات درمانگارد که عمدتا  ناشی ا   آگاهی جنسی و 

 وپو  توس  سالمندان مبتال ، توصاه می شود.عنوان عوامل موثر بر مدیریت نشانگان آندر

 :  پژوهشمحدودیت های 

جامعه که به مراکش بهداشتی شهر  در ساکنفعال و  سالمندان مطالعه از این اینکه نمونه های به توجه با

تمام سالمندان  به را مطالعه حاضر نتایج اطعی طور به نمی توان شدند، بنابراین انتخاب مراجعه می کردند 

  .تعمی  دهی  سالمندان خانه یا ساکن و بیمارستان موارد بستری درسالمندان خیلی پیر ، امعه از جمله  ج

در  خا  مربوط به سنین سالمندی افرادروحی و روانی جسمی ، وضعیت همچنین خستگی احتمالی و یا  

 هش ، تاثیرگذار بوده باشد .نیش می تواند بر اعتبار داده های جمع آوری شده در این پژو مصاحبه ها هنگام 

 : عملی و پیشنهادات و کاربردهای نرری

 مطالعات شود می پیشنهاد گیرد، ارار آینده در مطالعات سایر مایه دست تواند می پژوهش این آنکه ضمن

از دیدگاه های همسران و  بر زندگی جنسی مردان  آندروپوز اتتاثیرمیشان اهمیت و  پیرامون بیشتریکیفی 

 تغییرشناخت ،  بر این عالوه.  گیرد مختلف صورت جوامع و روستاها شهرها، دران حوزه سالمندی متخصص

 به عنوان یک هدف کاربردی تواند می ، موضوع این به نسبت جامعهو  ها خانواده،  افراد دیدگاهیا تصحیح 

 . گیرد دان ارارسازمان بهشیستی و سازمانهای ذیربط سالمن رسانه ها، ریشان نریر برنامه نرر مد

 تشکر و ادردانی :

 دانشکده ، تبریش پششکی علوم دانشگاه در سالمندشناسی دکترای مقطع نامه پایان از بخشی حاصل مقاله این

 از.  باشد می IR.TBZMED.REC.1400. 015 کد با سالمندی سالمت آموزشی گروه ، تغذیه و بهداشت

 بهداشت مراکش مسئولین کلیه و  دانشکده اساتید  از نهمچنی و حاضر پژوهش در کننده شرکت سالمندان

 .  شود می سپاسگذاری و تشکر ساختند ممکن را مطالعه این اجرای  که  مشهد شهر

  : منافع تضاد

 .ندارد وجود منافع تعارض گونه هیچ که دارند می اعالم نویسندگان همه
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 :نویسندگان مشارکت

 .اند داشته مشارکت حاضر پژوهش های بخش ی همه ر نگا و اجرا طراحی، در نویسندگان تمام 
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