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  مقدمه -1-1

زندگی است که منجر به بروز مشکالت روانی و تجربیات هاي ترین بحرانیکی از مهم 1ناباروري

شناختی ). ناباروري از لحاظ روان2003، 2شود (سادوك، کاپالنزاي جدي براي افراد مبتال میاسترس

شناختی ناباروري را به سوگ زا است به همین دلیل بسیاري از مؤلفان پیامدهاي روانتهدیدکننده و تنش

ن و ). اگرچه ناباروري به عنوان یک منبع استرس، هم ز2004سفاهی، طوفانی، اند (عمومی تشبیه کرده

، 3(لیکریدو، گرونتی، ولتسیدو و واساماتیز هاي پژوهشیدهد، اما یافتههم مرد را تحت تأثیر قرار می

 یسه با مردان نابارور، استرسدهند که زنان نابارور در مقا) نشان می1387ورباال و همکاران، ، ن2009

تر از مردان نابارور است (اپسین و و اضطراب در زنان نابارور، شایع کنند. افسردگیتري را تجربه میبیش

 عامل یک عنوان به داشتن فرزند در ). ناتوانی2013، 5؛ ریس، خاویر، کولو، مونته نگرو2005، 4روزنبرگ

 با ناباروري کامل نیست.  مرد یا زن یک فرد، که آوردمی وجود به را این احساس و شده تلقی شکست

 نفس به و اعتماد سالمت شخصی، کنترل فقدان جنسی، و هویتی شخصیتیبی زندگی، در فقدان احساس

 و ترس درماندگی خستگی، تنهایی، حقارت، ، غم شامل هااین فقدان به وابسته هاي ساحسا. است همراه

هر  مقابل در افراد که است چیزي آن با مشابه نابارور،فرد  توسط شده تجربه هاي احساس واقع، در .است

  ).2000، 6یرس می و کنند (گیبسونمی تجربه عزیزي فقدان همچون مهمی فقدان

                                                
1 -Infertility 
2-Sadock & kaplan  
3 -Lykeridou, Gourounti., Deltsidou, Loutradis & Vasamatzis 
4 -Epstein & Rosenberg,  
5 -Reis, Xavier, Coelho & Montenegro 
6 - Gibson & Myers 



 

٣ 

 هر زندگی در متعدد اجتماعی هايوجود شبکه اهمیت از حاکی شده انجام هايپژوهش نتایج

 از واقعی یک قابلیت 1اجتماعی حمایت .است هاچالش با مقابله در فرد از هااین شبکه حمایت و شخص

حمایت  .شودمی استفاده یاري و مساعدت عنوان به زاهاي استرسموقعیت در که است اجتماعی منابع

 رابطه آنها با شخص که است شامل افرادي و شودمی فراهم فرد اجتماعی يشبکه توسط اجتماعی

 شوند. حمایتمحسوب می اجتماعی هايشبکه ترینمهم همکاران و خانواده، دوستان دارد. اجتماعی

 رابطه با سالمت زااسترس عوامل منفی آثار کاهش و فرد روانی و سالمت جسمانی افزایش با اجتماعی

  ).2004، 2بالدو و دارد (واتکینز مستقیم

-یافته .اندداشته تأکید استرس بر اجتماعی حمایت يکنندهتعدیل نقش بر ثابتطور به ها پژوهش

 تريکم فردي میان هايکشمکش و باال اجتماعی حمایت داراي که افرادي اندداده نشان پژوهشی هاي

- می مقابله مؤثري طور به کنند،می ایستادگی تربیش زندگی فشارزاي رخدادهاي با رویارویی در هستند،

 در). 2002 ،3برادلی،کارترایت(دهند می نشان را روانی آشفتگی یا افسردگی از تريکم هاينشانه و نمایند

 منفی تأثیر تحت ترکم هستند، ايگسترده اجتماعی يشبکه عضو که افرادي شد مشخص دیگر پژوهشی

 روانی فشار از ناشی سالمتی مشکالت دچار ترکم احتماالً و گیرندمی قرار فشارزاي زندگی رویدادهاي

  ).4،2005هالتمن و دلوجین(شوند می

ینی باشاره دارد که داراي دو بعد خوش ي نگریستن افراد به زندگیشان، به نحوه5زندگیجهت گیري 

بینی را به صورت در نظر گرفتن نیمه پر لیوان، یا عادت به انتظار پایانی و بدبینی است، عموم مردم خوش

ترجمه  ؛1996، 6گیرند (سلیگمن، مارتین، رایویچ، کاکس و لیزاخوش داشتن براي هر دردسر در نظر می

براي آنها  بدي دادهايویاند که انتظار دارند ربینان افراديف خوش بینان ، بد. بر خال)1383داورپناه، 

                                                
1 -Social support 
2 - Watkins & Baldo 
3 - Bradley, Cartwright  
4 - Delongis , Holtzman  
5 -orientation of life 
6 - Seligman, Martin, Rayvych, Cox and Lisa 
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هاي ترند، از مهارتبد بین اجتماعی افراد خوش بین نسبت به افراد .) 1،2007اتفاق بیفتد ( کارور وشییر

گر توانند یک شبکه اجتماعی حمایتراحتی میند، معاشرتی هستند و به تري برخوردارمطلوبفردي بین

  .)2002 ،2در اطرف خود ایجاد نمایند (مرکوال

 اشاره استرس برابر در فرد مقاومت بر توانایی شخصیتی ویژگی یک عنوان سرسختی به

سرسختی باعث می شود که شخص به منابع بیش تري براي پاسخ گویی به استرسورها دسترسی .دارد

). 1998(ناخدا،  تقویت و پرورش دیدي خوش بینانه نسبت به حوادث زندگی می شود پیدا کند و باعث

تر سمپاتیکی، تقویت سیستم ایمنی، افزایش ایمونوگلوبین، بنابراین، سرسختی از طریق انگیختگی کم

بینانه، کاهش ارزیابی از گویی به استرسورها، پرورش دیدي خوشتر براي پاسخدسترسی به منابع بیش

). 1979، 3(کوباسا تري بر سازگاري با بیماري دارددید، افزایش درخواست کمک از دیگران، تأثیر بیشته

 احساس افتد، می اتفاق ها آن براي چهروي آن و هستند مقاوم زاتنش رویدادهاي برابر در افراد سرسخت

 توانند یم خودشان دارند و دیگران به نسبت تريکم روانی روحی مشکالت نتیجه در.دارند کافی کنترل

هستند  فیزیکی بیماري و افسردگی ناامیدي، مستعد ترو کم داشته دهندهسازمان نقش آسانی به

 بسیار از عوامل یکی باال سرسختی :نویسدمی )1992( الولر راستا این ). در1999، 4(کلینتون و المبرت

 حمایت يمقایسههدف این پژوهش  ).1992، 5است (الولر بیماري از ناشی استرس کنترل در مهم

  بود. نابارور و بارور زنان در 6سالمت سرسختی و زندگی گیريجهت اجتماعی،

  بیان مسئله: -1-2

روز در حال افزایش است. سازمان بهداشت جهانی بهدهد مشکل ناباروري روزنتایج آمار نشان می

درصد گزارش کرده است، همچنین نرخ ناباروري در کل کشور  15تا  12میانگین ناباروري در دنیا را 

درصد است فاصله زیادي دارد. در ایران در طرحی  15تا  12درصد است که با میانگین جهانی که  2/20

                                                
1 - Carver, Charles, &Scheier, Michael 
2  -Mercola  
3 - Kobasa  
4 - Clinton , Lambert  
5 - Lawler  
6 -Health hardiness 
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در کل کشور عه قرار گرفتند نشان داد که میزان شیوع ناباروري هزار زوج در دو سال مورد مطال 17که 

طورکلی به). 2012درصد است (آخوندي،  22و در روستاها  9/19است که در شهرها نرخ شیوع  2/20

درصد در هر  25تا  20کنند، هاي پیشگیري از بارداري استفاده میشانس باروري زوجینی که از روش

ز درصد بعد ا 90ماه و  4تا  3ها بایستی بعد از درصد زوج 50اساس این تخمین سیکل قاعدگی است. بر 

مدل بحران،  1980). در سال 1384؛ به نقل از شیبانی، 1988، 1(بالسونماه بارداري را تجربه کنند. 12

. در کار رفتبازسازي شده و در مورد ناباروري به 2که ابتدا توسط کوبلر راس بیان شده بود، توسط منینگ

شود که منابع انرژي موجود شخص را عنوان اختاللی در تعادل حیاتی نگریسته میاین مدل به ناباروري به

تواند مشکالت روانی حل نشده را فعال کند. کند و میبرد، اهداف زندگی فرد را تهدید میتحلیل می

شود هاي دیگر یا حل مید بحرانشود و در نهایت ماننهاي متعددي تشکیل میناباروري در واقع از بحران

رسد و مانند هر بحران دیگر، ممکن است نتیجه آن بروز مشکالت یا به حالت نهایی قبول هیجانی می

تر شخص گردد. بنابراین زوج ممکن است در بلوغ و استحکام بیش روانی باشد یا موجب افزایش رشد،

). ناباروري عبارت است از 1384اشند (شیبانی، هاي مختلف هیجانات و رفتارهاي متفاوتی داشته بزمان

 یک ).  ناباروري2003، 3یک سال تماس جنسی منظم، بدون استفاده از روش پیشگیري از بارداري (خیاتا

 احساس با زیرا دهد،می قرار خطر معرض در پیش از بیش را فرد احتمال باروري که است عمیق بحران

 در نقص .است همراه بارداري از جلوگیري هايروش از استفادهو  جنسی تجارب از قبل ترس گناه،

شریک  به نسبت خشم احساس باعث روابط، و کنترل احساسات در ناتوانی و بدن فیزیولوژیک عملکرد

  ).2009، 4شود (فیشر می ....و دوستان جنسی،

-می که است اجتماعی حمایت دارند، دسترس در استرسور با مقابله هنگام افراد که منابعی از یکی

 از آگاهی استرسور، از شخص ارزیابی کردن متأثر با اجتماعی حمایت. باشد غیررسمی یا رسمی تواند

 که است مساعدتی و محافظت اجتماعی حمایت .کندمی عمل شخص، خود مفهوم و ايمقابله راهبردهاي

                                                
1 -Balson 
2 -Maining 
3 - Khayata 
4 - Fisher  



 

۶ 

 است شده مشخص عالوه، به ).2008 ،1شوتا(است  شده فراهم فرد براي دیگر اشخاصی یا شخص توسط

 که شودمی تصور و است مرتبط اضطراب، و افسردگی ترپایین سطوح با اجتماعی باالتر حمایت سطوح که

 ،2وکارلین الندمن، پیترز( کندمی عمل استرس برابر در گیرضربه سپري عنوان به اجتماعی، حمایت

2005(.  

 اجتماعی حمایت از برخورداري زا، تنش رویدادهاي برابر در مقاوم نسبتاً افراد هايویژگی از یکی

 کاهش در مهمی نقش اجتماعی حمایت که داده نشان مطالعات .)2013،سلیمانی و مقدم جمالی(است 

 ،3چارنی مورگان، دیموالس، جانسون، اوزباي، ؛2012 ،خسروشاهی و زحمتیار بایرامی،(دارد  استرس

 هايراه بسیاري . مطالعات)4،2002سارافینو(دارد  تعامل استرس تبادلی الگوي سطوح تمام با و) 2007

 تجاوز سوگواري، مواقع در یا مزمن و حاد بیماري با افراد سازگاري براي را اجتماعی ارتباطات تاثیرگذاري

  ).2002 ،5هارت ؛ 2004 وبالدو، واتکینز( اندکرده تایید ناباروري و جسمی هايناتوانی بیکاري، جنسی،

 احتماالً که باورند این بر) 1978 سیگلی، و جانسون ساراسون، از نقل به ،1974(دانرنوند و دانرنوند

 متفاوت دیگر شخص به شخصی از زندگی منفی رویدادهاي و استرس اثرات ، فردي هايویژگی دلیل به

 برخی که حالی در دهد،می قرار تأثیر تحت شدت به را هاآن افراد، برخی زندگی در کوچکی تغییر. است

 اندکی عوارض یا و شوندنمی اختالل دچار هم زندگی فراوان و شدید رویدادهاي با رویارویی در حتی دیگر

 و آمیزاسترس رویدادهاي برابر در افراد واکنش که باورند این بر روانی بهداشت متخصصان. دهندمی نشان

 افراد هايویژگی از برخی. است فردي و اجتماعی گوناگون عوامل تأثیر تحت رویدادها فشارزایی میزان نیز

 احساس بینی،خوش امیدواري، سرسختی، از عبارتند زندگی زاياسترس رویدادهاي برابر در مقاوم نسبتاً

 به ترتیب به بدبینی و بینیخوش کارور و یرشی مدل طبق . بر)1993 الزاروس،(سازنده  تفکر پیوستگی،

 بر. هستند سازگاري مهم تقریباً هايکننده تعیین و شده تعریف منفی و مثبت فراگیر نتایج انتظار عنوان

                                                
1-  Shweta  
2 - Landman-Peters, Karlien  
3 - Ozbay , Johnson , Dimoulas , Morgan , Charney , Southwick  
4 - Sarafino  
5 - Hart 
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 ارتباط مسن افراد و جوانان شناختیروان سازگاري با معناداري طور به فراگیر نتایج انتظار مدل، این طبق

 چگونگی بر و هستند شخصیت اساسی هايکیفیت بدبینی و بینیخوش ).1985 ،کارور و یرشی(دارد 

 با مواجهه هنگام در افراد ذهنی انتظارات بر عامل دو این. گذارندمی اثر زندگی حوادث با افراد سازگاري

 مشکالت و نامالیمات با افراد وقتی. گذارندمی تأثیر مشکالت بر غلبه هنگام هاآن رفتار بر و مشکالت

 عصبانیت، تا اشتیاق و برانگیختگی از ايدامنه که کنندمی تجربه را گوناگونی هیجانات شوندمی مواجه

 و بینیخوش يدرجه به احساسات این تعادل رسدمی نظر به. شودمی شامل را افسردگی و اضطراب

 امور که وقتی حتی دارند مثبت نتایج انتظار که هستند افرادي هابینخوش. باشد مربوط افراد بدبینی

 منفی نتایج انتظار هابدبین .دارد همراه به مثبت نسبتاً احساسات از ايآمیزه اطمینان این. هستند مشکل

 عصبانیت، گناه، احساس اضطراب، مثل منفی احساسات سمت به تريبیش گرایش انتظار این و دارند

  ).2002 لوپر، اشنایدر،(دارد  امیدي نا یا غمگینی

و روانی به خوبی تأیید شده  ارتباط بین وقایع نا خوشایند یا استرس زاي زندگی و سالمت جسمانی

و مطالعات بسیاري نشان می دهند که حوادث استرس آمیز زندگی وقوع اختالالت روان شناختی و 

 1979کوباسا در سال .)2003، 1بیماري هاي جسمانی را تسریع می کند (بیلی، تامسون و دیویدسون

روانشناسان هستی گرا سرچشمه هوم نستوهی (سرسختی) را معرفی کرد. این ویژگی شخصیتی که از فم

کند گرفته، یک خصیصه کلی مربوط به فردي است که وقایع پرتنش زندگی را مسئوالنه تلقی می

- شود که این جهتگیرد. تصور میمیتوجه زندگی در نظر  وتغییرات را به عنوان بخش طبیعی و جالب

،  2رس آمیز سالم بماند (کوباساکند که تحت شرایط استگیري مثبت نسبت به زندگی به فرد کمک می

1979(.  

کند و با طور بالقوه رفتارهاي مربوط به تولید مثل و تربیت فرزند را تقویت میهاي جامعه بهارزش

هاي بحران از یکی عنوان به ناباروري مشکل گرفتن نظر در توجه به شیوع باالي ناباروري در ایران و با

 هر راهکارهاي یافتن خانواده، و ساختار ثبات بر آن اثرگذاري و امروزي جامعه در زوجین زندگی اساسی

                                                
1 - Bailey, Thomson and Davidson 
2 -Kobasa, 
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 بهداشت جامعه متخصصان وظایف از خانواده بر رویداد این منفی تأثیرات کاهش میزان براي مؤثرتر چه

- جهت اجتماعی، حمایتدد پاسخ به این سؤال بود که بین صدر  حاضر پژوهش رو از این .باشد می روان

  تفاوتی وجود دارد؟ نابارور چه و بارور زنان سالمت سرسختی و زندگی گیري

  اهمیت و ضرورت انجام پژوهش -1-3

بشر بوده و از اساسی ترین در اکثر فرهنگ ها باروري و فرزند زایی جزو افتخارات و تواناي هاي بزرگ 

ر چنین فرهنگی زاد د .کننداز آن تحت عنوان میوه دل یاد می به طوري که .هاي انسانی بوده استانگیزه

چه زن یا مادر ابزارهاي دیگري گردد. چنانن یک ارزش اجتماعی محسوب میزایی به عنواو ولد و فرزند

، درآن صورت این تمایل موقعیت اجتماعی خود را تثبیت کندرا در اختیار نداشته باشند که از طریق آنها 

ند به تثبیت موقعیت و جایگاه خویش در جامعه در وي قوت خواهد گرفت تا بوسیله به دنیا آوردن فرز

هاي انسانی از طریق فرزندان ، اجتماعی و بیولوژیکی است که گونهآوري یک ضرورت فرزند .بپردازد

ها توانایی به دنیا آوردن براي بسیاري از زوج .بخشندهایشان را تداوم میها و سنتو ارزشمذهب ، ملیت 

-باشد و زوجیین هویت و نتیجه نهایی زندگی میشخصیت مردانه یا زنانه ،تعفرزند امري مهم در تکامل 

کننده است،  سئله ناامیدها نه تنها این مهایی که خواهان فرزند هستند ولی توانایی آن را ندارند ، براي آن

ذارد ، بلکه گشناختی فرد میناباروري نه تنها تأثیر عمیقی بر وضعیت روان .گرخواهد بودبلکه امري ویران

. بر اساس ) 2002حسینی بیرجندي ، کند (اکم بین زن و شوهر وارد میفشار روانی زیادي را بر روابط ح

درصد است. در ایران شیوع  16درصد تا  12آمار بهداشت جهانی، میانگین میزان ناباروري در جهان بین 

درصد آن  3/1ناباروري با علت زنانه و درصد از موارد 3/1درصد گزارش شده است. تقریباً  9/24ناباروري 

درصد باقیمانده با علت ناشناخته مشخص  20درصد آن در تعامل بین این دو است و  3/1با علت مردانه و 

شود و ناباروري ممکن است باعث شود. باروري در کشورهاي اسالمی بسیار مطلوب در نظر گرفته میمی

یا اینکه اقدام به کرفتن همسر دوم بدون رها کردن همسر  شود که شوهران همسران خود را طالق دهند

غالباً ترس این زنان از این است که  .زا باشدتواند بسیار استرسعنوان زن نابارور میاول نمایند. زندگی به

زاده هاست (اردبیلی، مقدم، سلسالی، رمضاني خود نسبت به آنها در حال از دست دادن عالقههمسر آن



 

٩ 

ي ایرانی و نیز شیوع نسبتاً ). با عنایت به نقش اساسی مولد بودن و فرزندآوري در خانواده2011 و ندجات،

باالي ناباروري و با توجه به الگوهاي زندگی، باورها و اعتقادات مذهبی و مسائل فرهنگی و اجتماعی 

-ري احساس میشناختی ناباروهاي علمی و تخصصی در مورد عوامل روانجامعه، ضرورت انجام پژوهش

عنوان یکی تواند فرآیند تولیدمثل داشته باشد، خود بهطور طبیعی و مانند دیگران نمیگردد. اینکه فرد به

 از و اجتماعی فرهنگی لحاظ به ناباروري که این به توجه باشد. بااز تجربیات تلخ و دردآور زندگی می

گیري عنوان یک عامل محیطی و جهت حمایت اجتماعی به و است برخوردار اي العاده فوق اهمیت

 افراد برخورد در چگونگی را مهمی نقش شخصیتی هاي ویژگی به عنوان زندگی و سرسختی سالمت

 ، جسم هاي بر جنبه تکیه با خصوص به ناباروري پدیده مطالعه لذا کنند ،ایفا می ناباروري پدیده با نابارور

  است. برخوردار زیادي اهمیت از آن اجتماعی و روانی

  اهداف پژوهشی -1-4

  هدف کلی -1-4-1

  گیري زندگی و سرسختی سالمت در زنان بارور و ناباروري حمایت اجتماعی، جهتمقایسه

  ئیاهداف جز -1-4-2

  مقایسه حمایت اجتماعی در دو گروه زنان بارور و نابارور. - 1

  نابارور.مقایسه جهت گیري زندگی در دو گروه زنان بارور و  - 2

  مقایسه سرسختی سالمت در دو گروه زنان بارور و نابارور. - 3

  هاي پژوهشفرضیه - 1-5

  باالتر از زنان ناباروراست.حمایت اجتماعی در زنان بارور  - 1

  بینی ودر زنان نابارور متمایل به بدبینی است.در زنان بارور متمایل به خوشگیري زندگی جهت – 2

  بارور است.نابارور، باالتر از زنان نان سر سختی سالمت ز - 3
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  تعاریف نظري و عملیاتی متغیرها -1-6

ناباروري به صورت رخ ندادن حاملگی به دنبال یک سال نزدیکی جنسی محافظت نشده  ناباروري:

توان به عنوان ناباروري اولیه، که شود. ناباروري را میهاي جلوگیري از حاملگی) تعریف می(بدون روش

اتفاق  لیحاملگی در گذشته اتفاق نیفتاده است و ناباروري ثانویه که در گذشته یک مورد حاملگی قب

  ).2012، 1افتاده است تقسیم کرد (برك و نواك 

در این پژوهش منظور از زن نابارور زنی است که قدرت و توان تولید  تعریف عملیاتی ناباروري:

با مقیاس ل ناباروري خود اطالع داشته باشد. این متغیر ل یک سال از مشکقمثل نداشته باشد و حدا

  گیرد.اسمی مورد سنجش قرار می

ي شایعی است که معموالً براي بینی/بدبینی) سازهگیري زندگی (خوشجهت جهت گیري زندگی:

؛ به 1994یر، کارور و بریج، گیرد (شیها و تجربیات افراد درباره آینده مورد استفاده قرار میبیان نگرش

  ).2010نقل از هیرچ و همکاران، 

نمره اي است جهت گیري زندگی در این پژوهش منظور از  گیري زندگی:تعریف عملیاتی جهت

اندازه گیري این به دست می آورد. مقیاس  )LOT - R(آزمون جهت گیري زندگی  درکه آزمودنی 

  .متغیر فاصله اي است

-فعالیت انجام به متعهد حد چه تا فرد اینکه به سالمت، با مرتبط سرسختی سرسختی سالمت :

 به را سالمتی زايتنیدگی عوامل و کرده ادراك مهار قابل را خود سالمت است، سالمت با مرتبط هاي

  ).1989دارد (پوالك،  اشاره گیرد،می نظر در شخصی رشد براي فرصتی عنوان

اي است که سرسختی سالمت نمرهژوهش منظور از در این پ تعریف عملیاتی سرسختی سالمت:

گیري این متغیر آورد. مقیاس اندازه) به دست می RHHI - 24آزمودنی در مقیاس سرسختی سالمت ( 

    اي است.فاصله

                                                
1 - Berek, Novak 



 

١١ 

 

  

  

  فصل دوم:

  مبانی نظري پژوهش
 

 

 

 

    

 



 

١٢ 

  

  

 

 

  مبانی نظري پژوهش

حمایت اجتماعی، این فصل شامل بحث پیرامون اصطالحات کلیدي و چهارچوب نظري ناباروري، 

  باشد.گیري زندگی و سرسختی سالمت میجهت

  تعریف ناباروري -2-1

ماه پس از فعالیت جنسی  12شوند که حداقل یک زوج از لحظ بالینی زمانی نابارور شناخته می

گونه بارداري رخ ندهد (بنیامینی، هاي جلوگیري از بارداري، هیچمنظم در عین عدم استفاده از روش

 بروز به منجر که بوده دوران زندگی هاي بحران ترینمهم از یکی ناباروري). 2005، 1کوکیاگوزلن، 

  ).2003(کاپالن و سادوك،  شود می مبتال افراد براي جدي زاي استرس و تجربیات روانی مشکالت

  ناباروري به عنوان بحران زندگی -1- 2-1

انسانی است که یک درخت بکارد، یک کتاب انسان کامل "گوید اصطالح رایجی وجود دارد که می

. با این مقدمه عجیب نخواهد بود اگر زوجی با مشکالت باروري درگیر "بنویسد و یک فرزند داشته باشد

-باشد و احساس رنج و تنهایی کند. براي یک جامعه غیر قابل قبول است که واژه خانواده و زوج را هم

). منینگ با استفاده از مدل کوبلر راس، مراحل 1381راهانی، معنی تعریف نکند (محمدي و خلج آبادي ف

طور که او به روانی غم و اندوه و از دست دادن را براي توضیح تجربه ناباروري مطرح کرده است. همان

نشینی که ممکن است به پردازد، به احساس گناه، خشم، افسردگی و عقبتوصیف واکنش به ناباروري می

کند. جاي تعجب نیست که مرحله اول در باروري وجود داشته باشد نیز، توجه میدنبال کشف اختالل 

هاي پیشگیري کنند که بالفاصله پس از قطع روشها فرض میواکنش به ناباروري تعجب است. اکثر زوج

                                                
1 -Benyamini, Gozlan, Kokia  
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 ها اکثر زندگی جنسی خود را در تالش براي جلوگیرياز بارداري، بارداري رخ خواهد داد. چرا که اغلب آن

پردازند ها در این زمان به بررسی رفتار خود، عادات و شیوه زندگی خود میاند. زوجاز حاملگی خرج کرده

ها در این زمان مدت زمان و روش ها تحقق پیدا نکرده است. آنکنند بفهمند که چرا تصور آنو سعی می

دار شوند. اگر زن و اند بچهتهدهند تا توضیح دهند که چرا نتوانسمقاربت خود را مورد بررسی قرار می

ها ممکن است از طرف دوستان و خانواده دار شدن به دیگران بگویند آنشوهر از تالش خود براي بچه

هاي تر، استفاده از یک رژیم غذایی معتدل، محدود کردن نوشیدنیهایی را مبنی بر استراحت بیشتوصیه

ها را را به منظور بهبود باروري خود امتحان مامی این روشها معموالً ت.. را دریافت نمایند. زوج.خاص و

هایی که به نمایش این رفتارها می پردازند این است که آن کنند. موضوع مشترك در میان تمام زوجمی

ها بر این باورند کنند که بنا به شرایط قادر به بارداري نیستند. آندانند و تصور میها ذاتاً خود را بارور می 

- توان عنوان نابارور را روي آنتوانند کنترل بر روي باروري خود داشته باشند و هنوز نمیهنوز هم می که

شود، زن و مرد ممکن ها گذاشت. هنگامی که این تغییرات در سبک زندگی یا روش مقاربت ناموفق می

نانی که یک بیماري از هایی به عنوان علت ناباروري بررسی کنند. زاست گذشته خود را براي یافتن سرنخ

 .اي از این وقایع استاند ممکن است متقاعد شوند که ناباروري نتیجهراه جنسی یا سابقه سقط را داشته

این ممکن است منجر به احساس گناه و پرسش در مورد شایستگی خود به عنوان یک همسر و مادر 

دنبال وضعیت پزشکی گذشته، دارو یا تر به ). مردان ممکن است که کم2004، 1بالقوه شود (کالك

ها براي دریافت مشاوره ها را با مشکل مواجه کرده باشد. سرانجام آنرفتاري باشند که وضعیت باروري آن

- خواهند بدانند که نقش احتمالی رفتارهاي گذشته در ناباروريکنند و میو درمان به پزشک مراجعه می

ها کم به زندگی روزمره آنن افکار وسواسی در مورد ناباروري، کمشان چقدر بوده است. براي برخی از زنا

). هنگامی که یک یک 1999، 2کند (بیترزها را در محل کار یا خانه تضعیف میکند و عملکرد آننفوذ می

                                                
1 -Klock 
2 -Bitzer 
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شود که او دالیل پزشکی براي ناباروري کشف شد، شریک نابارور معموالً دچار این احساس گناه می

  ).2011، 1خود را براي داشتن یک کودك به خطر انداخته است (مارکوینیتوانایی همسر 

اي و یکی دیگر از واکنش هاي عاطفی به ناباروري، افسردگی است. افسردگی ممکن است دوره

همزمان با مراحل چرخه درمان باشد یا ناشی از یک رویداد خاص، مانند تعصبات خانواده یا اعالم یکی از 

دوستان در مورد بارداریشان. افسردگی مزمن ناشی از ناباروري ممکن است به مناطق  اعضاي خانواده یا

تر با دیگران ارتباط برقرار کند و عملکرد ضعیف در دیگر زندگی زن تعمیم پیدا کند. او ممکن است کم

، از تواند ناشی ازشغل و وظایف خانه و یا اضطراب و بیقراري شدید را نشان دهد. احساس افسردگی می

). براي بسیاري از زوج ها که قادر به 2002، 2دست دادن کنترل بر زندگی باشد (ویلسون و کوپیتز

-در داشتن یک کودك می باشند، ناتوانیاند، میدستیابی به تقریباً هر هدفی که در زندگی تعیین کرده

اند. در ر زندگی از دست دادهها ایجاد کند که کنترل خود را بتواند براي اولین بار این احساس را در آن

، زن و شوهر ممکن است احساس خشم شدیدي را داشته هاي ارزیابی و درمان ناباروريبرخی از زمان

اي قرار گرفته و یا خود ها تحت درمان ناعادالنهها ممکن است استدالل کنند که زندگی آنباشند. آن

بینند که به به شدت عصبانی شوند وقتی افرادي را میها ممکن است فرآیند ناباروري ناعادالنه است. آن

شنوند، اند. یا هنگامی که میآسانی و با تالش کم و یا بدون هیچگونه تالشی به حاملگی دست پیدا کرده

بینند پدر و مادري کودك خود را زنانی با حاملگی ناخواسته به دنبال سقط جنین هستند یا زمانی که می

جا نابارور ممکن است خشم خود را نسبت به دیگران از جمله خانواده و دوستان جابهدهند. زوج آزار می

کنند. متاسفانه خشم نمایش داده شده نسبت به خانواده و دوستان ممکن است منجر به راندن کسانی 

  ).2004توانند حمایت عاطفی را براي زوج نابارور در لحظات سخت فراهم آورند (کالك، شود که می

                                                
1 -Marroquin 
2 -Wilson, Kopitzke 
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  مرتبط يان هایو ز ينابارور -2- 2-1

ناباروري ممکن است خسارات روانی زیادي را به فرد وارد کند. این خسارات شامل از دست دادن 

  اعتماد به نفس، از دست دادن ارتباطات، بهداشت و سالمتی و امنیت مالی است.

دستیابی به هدف  : فرد نابارور بارها و بارها تالشی را برايالف) از دست دادن اعتماد به نفس

دهد. اما عدم دستیابی به آن منجر به از دست دادن اعتماد به نفس در دار شدن) انجام میمورد نظر(بچه

کشد. این مشکل زمانی می تواند خیلی شود. شکست در این فرآیند، توانایی او را به چالش میوي می

اي مناسب بهره مند هاي مقابلهو از مهارت هاي زندگی بسیار موفق استبدتر باشد، که او در دیگر زمینه

  است.

از دست دادن می تواند واقعی یا ترس از دست دادن روابط مهم  ب) از دست دادن ارتباطات:

باشد. این امر شامل روابط زناشویی و روابط با خانواده و دوستان است. اغلب زنان نابارور در مقایسه با 

کنند که بخشی از آن به دلیل عدم همدلی از بیشتري را تجربه می) انزواي 2002، 1گروه بارور (اورز

تواند به خاطر ترس از این باشد. رابطه زناشویی میخانواده و دوستان در مورد عمق ناامیدي آنان می

موضوع باشد که شریک بارور او را ترك خواهد کرد. حتی اگر زن و شوهر هر دو با هم در حال کار بر روي 

رك باشند، رنج عاطفی در ارتباط با استرس و درمان ناباروري، ممکن است فراهم کردن یک هدف مشت

افتد که هر یک رو سازد. متاسفانه این اتفاق زمانی میحمایت عاطفی الزم براي یکدیگر را با دشواري روبه

نیازهاي یکدیگر ها از آن ها نیاز به حمایت عاطفی و صمیمیت از سوي دیگري را انتظار دارد. وقتی که آن

کنند، هر شریک ممکن است برداشت خود را از موضوع داشته باشد و منزوي گردد. از را برآورده نمی

مد. سوي دیگر فشار اضافی وارده در این رابطه ممکن است به تغییر در زندگی جنسی این زوج بینجا

که او در به دنیا آوردن یک  تواند یادآور روشنی از این مسئله باشدبدین معنی که هر عمل جنسی می

- هاي مشخص شده میکودك با شکست مواجه است. احساس فشار براي داشتن رابطه جنسی در زمان

تواند تبدیل به ه باشد و رابطه جنسی میتواند تأثیر منفی قابل توجه بر روي میل و عملکرد جنسی داشت

                                                
1 -Evers 
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وهر را دربرداشته باشد (راگنی و یک عمل مکانیزه شود و کاهش صمیمیت و افزایش استرس زن و ش

  ).2010، 1موسکینی

زنان نابارور اغلب زمان  ج) تلفات دیگر ناباروري مربوط است به بهداشت و درمان و سالمتی:

تواند به دست دادن سالمتی در این زنان می کنند. ازهاي درمانی میروش "آزمون "بسیار زیادي را صرف 

  کنند.ور افزایش احتمال باروري مصرف میها به منظهایی باشد که آننبی برخی از دارودلیل عوارض جا

انتظار یک سیکل به سیکل بعدي در زوج هر بار پس از شروع  د) وسواس در مورد باردار شدن:

  ).1380آورد (محمدي و خلج آبادي فراهانی، سیکل بعدي افسردگی و خأل به وجود می

به عنوان مثال در ایالت متحده  ناباروري بسیار گران است.هاي درمان ه) نکته آخر اینکه روش

دالر در هر سیکل درمان است. قیمت یک چرخه کامل  2000گذاري در حدود قیمت داروهاي تخمک

IVF 2004دالر دانست (کالك،  000/15دالر تا  000/12توان بین را می.(  

شناختی هاي روانطیف گسترده آسیبزاي ناباروري با اند که تجربه استرسها نشان دادهپژوهش

شامل تخریب حرمت خود، افزایش سطح تنیدگی و اضطراب، افسردگی، احساس حقارت و ناکارآمدي، 

  ).2011وري جنسی و مشکالت زناشویی در ارتباط است (اردبیلی و همکاران، ناکنش

، نشان داد شدند انجام المللی بهداشت در کشورهاي بلژیک، فرانسه، هلاي که مؤسسه بیندر مطالعه

گانه وقایع 12که زنان بعد از مرگ مادر، مرگ پدر و خیانت همسر، ناباروري را در مرتبه چهارم از لیست 

). گزارش شده است که 1380کنند (به نقل از محمدي و خلج آبادي، بندي میحیاتی متأثر کننده تقسیم

). 2004، 2اند (بارام و تورتلتداشته IVFناموفق درصد از زنان تجربه افکار خودکشی را پس از تالش 13

ها را ها را به چالش بکشد، احساس خود ارزشی آنبراي بسیاري از زنان، ناباروري می تواند هویت زنانه آن

کاهش دهد. براي بسیاري از این زنان ناباروري توام است با احساس گناه و یک مجازات براي روابط 

  ).2004، 3یا استفاده از وسایل پیشگیري از بارداري (کوکیل و گیدرونجنسی گذشته، سقط جنین و 

                                                
1 -Ragni,Mosconi 
2 -Baram & Tourtelot 
3 -Cwikel & Gidron 
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  حمایت اجتماعی - 2-2

 شود ومی شروع ارتباط برقراري با که است اجتماعی تعامل یک برقراري اجتماعی حمایت از منظور

 تقوي،(انجامد می بیمار براي ایمنی يشبکه یک به نهایت در و همدالنه ارتباطی ایجاد به آن، تداوم با

 احساس و کنند مقابله شرایط با تا کندمی کمک افراد به ارتباط). 2011 تقوي؛ بزرگی، ده طالعی، کالفی،

 یا شانتوانایی تقویت گروه، به تعلق احساس نفس، به اعتماد افزایش. بسازند خود يدرباره بهتري

شوند می گرفته نظر در اجتماعی حمایت اشکال عنوان به همه شانضروري وظایف انجام شایستگی

 پذیرش ازخود، مثبت تصور خلق موجب که است دوجانبه کمک حمایت ).2011 ،1گیبهال و متسون(

 فرد به هااین تمام و دهدمی کاهش را واضطراب گرددمی رضایتمندي و عشق احساس امیدواري، خود،

  ).2000 قنواتیان؛(دهد می را ورشد شکوفایی خود فرصت

 احساس که کندمی ایجاد را امنی ارتباط فرد هر براي اجتماعی حمایت که کندمی بیان لیندز

 که شودمی تأمین منابعی طریق از افراد نیازهاي. است ارتباط این اصلی هايویژگی از نزدیکی و محبت

هستند  عاطفی و اطالعاتی ابزاري، متفاوت هاي شکل به منابع این و گذارد می اختیارشان در جامعه

 ).2012 آبادي؛ نجفی ابراهیم(

 روابط صورت به که است اجتماعی يشبکه اعضاي میان در فرديبین تبادالت اجتماعی حمایت

-صاحب) 2،2004لوپز چین، هان، چان،(باشد می سودمند و خودي به خود معموالً و غیررسمی و دوسویه

 را آن دیگران،. دانندمی فرد تصور و ادراك از ناشی را آن و اجتماعی واقعیتی را اجتماعی حمایت نظران،

 در).  2006 پور،علی(گیرد  می بر در را تصوري و واقعی بعد دو هر که دانندمی بعدي چند مفهومی

-مکانیسم شودمی سبب که است مدبرانه هايموقعیت شامل اجتماعی حمایت که شد مشخص پژوهشی

 و استاکیارانی(شود  گرفته کار به فرد توسط استرس مخرب آثار از جلوگیري براي مؤثرتري دفاعی هاي

                                                
1 - Mattson , GibbHall  
2 - Chan, Hon, Chien, Lopez 
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 در دیگران جانب از که کمکی عنوان به عموماً که است مفهومی اجتماعی حمایت). 2004 ،1تروکولی

  ).2003 ،2دارنس لیچستین، تیلور،(گردد می درك شود،می دریافت زندگی دشوارشرایط 

ي رویداد درماندگی روانشناختی به هنگام تجربه حمایت اجتماعی به عنوان عاملی در جهت کاهش

پذیر (از قبیل افراد مسن، یژه در کاهش درماندگی افراد آسیبفشارزا شناخته شده و ممکن است به و

اند، قربانیان حوادث شدید و مهارناپذیر زندگی) سودمند واقع افرادي که اخیراً از همسر خود جدا شده

جتماعی در کاهش ابتال به بیماري یا تسریع بهبود پس از بیماري مؤثر است گردد. افزون بر این، حمایت ا

ها از طرف خانواده، دهد، که این حمایتو خطر مرگ و میر ناشی از بیماري هاي شدید را تقلیل می

ها بیانگر این مطلب است که گیرد. یافتهدوستان و یا اطرافیان که براي فرد نقش مهمی دارند را در بر می

هاي مزمن ارتباط دارد اهش در سطح حمایت اجتماعی با افزایش تعداد دفعات بستري در بیماريک

  ).2009 ،3(سورنسن و وانگ

 مشکالت بروز و زندگی زايتنش عوامل میان ايواسطه نقش ایفاي طریق از اجتماعی حمایت

 بهبود و بقا میزان افزایش باعث شده، تنش کاهش باعث افراد، شناخت تقویت چنینهم و روانی و جسمی

( همکاران  و ساراسون تحقیقات در). 2000 ،4مارتی ویالریل، رامیرز، سارز،(شود می افراد زندگی کیفیت

 خشنودي و اجتماعی حمایت نمرات بین کمی و متوسط همبستگی) 1379 خرمی، از نقل به ؛1985

 کندمی تضمین را کس هر خشنودي که اجتماعی حمایت از حداقلی میزان یعنی. داشت وجود افراد

 است خشنودکننده وابستگان و نزدیک دوستان کمی تعداد مردم بعضی براي عبارتی، به. ندارد وجود

 باالئی سطوح که کسانی هرحال به ولی. هستند متعددي افراد سوي از حمایت نیازمند دیگران کهدرحالی

 در جدید استرس و فشار یا و ناگوار حادثه تجربه درصورت حتی دارند اختیار در را اجتماعی حمایت از

 است شایع اشخاصی میان تربیش رفتار و تفکر غیرانطباقی هايشیوه و پذیرندآسیب ترکم بیماري مقابل

  .دارند کمی اجتماعی حمایت خانواده درون در که

                                                
1 - Stacciarini, Troccoli  
2 - Taylor, Lichstein, Durrence 
3 - Sorensen, Wang  
4-  Suarez, Ramirez, Villarreal, Marti, Mcalister& Talavera 
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 تواندمی اجتماعی هايحمایت دریافت و مثبت باورهاي که دارند عقیده) 2003(1روش و وایونگ

 با مقایسه در زنان) 1998(2کتل تحقیقات طبق .شود دختران اجتماعی و شخصی سازگاري به منجر

 اجتماعی حمایت کسب صدد در دارند تمایل ترو بیش دارند دوستان و خانواده با نزدیکی ارتباط مردان،

 ارزشمند اجتماعی لحاظ به که درمحیطی افراد که کردند بیان) 1997(3براولی و ریجسکی تارنر،. برآیند

 تريبیش افزایش و بوده ترمثبت تعهد و نوتوانی در) اجتماعی حمایت و اجتماعی تقویت( شود می قلمداد

  .دادند نشان خودکارآمدي در را

 فرد که است کمکی و توجه احترام، همراهی، مراقبت، محبت، از برخورداري میزان اجتماعی، حمایت

-می دریافت زندگی در دخیل مهم افراد دیگر و دوستان ، خانواده اعضاي نظیر دیگر هايیاگروه افراد از

 و خانواده اعضاي اما ، است غیررسمی و رسمی اجتماعی هايارتباط اجتماعی، حمایت منابع. کند

 حمایت پژوهشگران،).  2007 ،4آناالن و تونا( روندشمارمی به اجتماعی حمایت اصلی منابع دوستان،

 کودکی از افراد شناختیو روان جسمانی سالمت يکننده بینی پیش عوامل ترینمهم از یکی را اجتماعی

 از برخورداري که است داده نشان مختلف هايپژوهش نتایج).  2010 ،5داگون(دانند می بزرگسالی تا

) 6،2010همکاران و گروت ود، واندر اسپک، وان پست، لیون، وان،( زندگی از رضایت بر اجتماعی حمایت

 دهل(عمومی  سالمت و) 1387 بخشی، و ظفر امیدي، یعقوبی، ، قائدي ؛7،2007کارادماس(روانی  سالمت

 و استرس و است تأثیرگذار افراد) 2008، 10کوکرهام ؛2006 ،9برگر و چاموت بویر ؛2005 ،8و لندرز

 12نیوکومب و بنتلر). 11،2006ولی بلدن ویلیامز، النر، اوتسی،(دهدمی ها کاهشآن در را تنهایی احساس

                                                
1 - Vaughu & Roesch 
2 - Kettl 
3-  Turner,Rejeski & Brawlay 
4 - Tuna, Unalan 
5 - Dogan 
6 - Van leeuwen, Post, Van Asbeck, Vander Woude, Groot 
7 - Karadema 
8 - Dehle, Landers 
9 - Bovier. Chamot & Pereger 
10 - Cockerham 
11 - Utesy, Lanier, Williams, Bolden & Lee 
12 - Newcomb & Bentler 
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 فراهم را احساسی تقویت و همکاري و رفاقت که اندکرده تشریح ارتباطات از ايشبکه را اجتماعی حمایت

- می کاهش را زندگی زايتنش حوادث کند،می تسهیل را سالمتی ارتقاي رفتارهاي حمایت، این. آوردمی

). 1،2004کوان و کونگ(کند می تشویق شودمی منتهی شخصی اهداف به که را هاییفعالیت و دهد

 و کندمی ایفا جامعه افراد سالمت در مهمی بسیار نقش اجتماعی حمایت که دهندمی نشان نیز مطالعات

 برامت، ؛1998 ،2هلشتاین داسگارد، اوالند،(شود می منجر بیماري به اجتماعی انزواي بروز و آن نبود

  ).2005 ،3ویلیامز و سیگلر مارك،

 اجتماعی مشارکت فراوانی و اجتماعی حمایت نزدیک، دوستان تعداد که دریافتند همکاران و کودزي

 يرابطه چنینهم شده ادراك اجتماعی حمایت. دارد شدهخودارزیابی سالمت با مستقلی و مثبت يرابطه

-می تضعیف را افسرده خويوخلق با مرتبط عروقی، - قلبی بیماري خطر و دارد منفی عاطفه با معکوسی

 در اجتماعی حمایت مزیت از بخشی که شده فرض. دهدمی کاهش را میر و مرگ خطر واحتماالً کند

 حمایت). 2010 ،4اژه امینا، جیماه، کودزي،(است  استرس هايپاسخ گريمیانجی براي آن بالقوه توانایی

 استرس اختالل بهبود یا آسیب از پس رشد در مهم عامل یک عنوان به محققان برخی توسط اجتماعی

 اختالل تربیش هاينشانه ترکم اجتماعی حمایت با بازماندگان و است شده شناسایی سانحه از پس

 طرف از شده ادراك اجتماعی حمایت است، معتقد موریس. دهندمی گزارش را سانحه از پس استرس

 روابط). 2011 ،5دان دویر، چمبرز،کمپل، موریس،(کند می کمک بیماري با آمدن کنار به خانواده

 عالئم شودمی باعث و دارد بیماران وروانی فیزیکی سالمتی روي مثبتی اثرات حمایت، و مثبت اجتماعی

 اثرات تسکین در مهمی نقش چنینهم اجتماعی حمایت. باشد برخوردار تريکم شدت از هادر آن بیماري

 اعتماد بهبود تر،بیش کنترل احساس تر،کم پریشانی يتجربه با و دارد بیماران روانی بر بعد بیماري منفی

                                                
1 - Kwong, Kwan 
2 - Avlund, Damsgaard, Holstein 
3 - Brummett, Mark, Siegler, Williams 
4 - Kodzi, Gyimah, Emina, Ezeh 
5 - Morris,Chambers',Campbell, Dwyer, Dunn 
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 وایلد، کاسل،( باشدمی همراه زندگی کیفیت بهبود و زندگی روي منفی حوادث اثرات کاهش نفس، به

  ).2014 ،1وکو کالور

 ممکن خانه در یا کار محیط در اجتماعی، حمایت که این بر مبنی دارد وجود توجهی قابل شواهد

 میان در فرديبین تبادالت اجتماعی حمایت .کند ایجاد روانی فشار اثرات علیه سپري یا عایق است

 سودمند و خودي به خود ومعموالً غیررسمی و دوسویه روابط صورت به که است اجتماعی يشبکه اعضاي

 شبکه ي اندازه( ساختاري و) شده درك اجتماعی حمایت( عملکردي يحیطه دو داراي و باشدمی

 نیرومندترین و ترینقوي عنوان به اجتماعی حمایت). 2004 ،2لوپز و چین هان، چان،(است ) اجتماعی

 زاتنش شرایط و افراد درگیري زمان در افراد آسان و آمیزموفقیت رویارویی براي ايمقابله نیروهاي

 رفیعی، فرد، سلحشوریان حیدري،(کند می تسهیل بیماران براي را مشکالت تحمل و شده شناخته

 که است مدبرانه هايموقعیت شامل اجتماعی حمایت که شد مشخص پژوهشی در). 2009 حسینی،

 کار به فرد توسط استرس مخرب آثار از جلوگیري براي مؤثرتري دفاعی هايمکانیسم شودمی سبب

  ).2004 ،3تروکولی و استاکیارانی( شود  گرفته

 به منجر که اندکننده حمایت هاییآن بلکه نیستند، کنندهحمایت اجتماعی هايشبکه يهمه

 و فرد روانی و جسمانی سالمت افزایش با اجتماعی حمایت رسدمی نظر به. شوندمی سالمتی و تندرستی

 چنینهم).  2004 ،4بالدو و واتکینز( دارد مستقیم يرابطه سالمت با زااسترس عوامل منفی آثار کاهش

  .است شده تأیید روان و بدن تندرستی بر تأثیر آن

). منابع 1986خانواده، دوستان و افراد دیگر فراهم شود (کوب، تواند از جانب افراد حمایت می

هاي هاي مختلف و گروهدیگري چون درمانگران، مشاوران و سایر متخصصان و یا عضویت در مؤسسه

                                                
1 - Casale, Wild, Cluver, Kuo  
2-  Chan, Hon, Chien, Lopez  
3 - Stacciarini, Troccoli 
4 - Watkins & Baldo 



 

٢٢ 

، 2؛ میشل، بیلینگز و موس1984، 1کننده داشته باشند (یانگتوانند براي فرد نقش حمایتمذهبی نیز می

  ).1375؛ به نقل از ابراهیمی قوام، 1982

تر از بقیه باشد. براي مثال تواند مهمي حمایت اجتماعی میحمایت از سوي اعضاي خاصی از شبکه

تري دارد، در حمایت هیجانی اگر از سوي دوستان نزدیک و صمیمی ارائه شود، تأثیر و اهمیت بیش

  ).2002که اطالعاتی و ابزاري اگر از جانب متخصصان باشد داراي اهمیت بیشتري است (تیلور، حالی

  حمایت اجتماعی و سالمت -2-2-1

، اولین 4ي استان آالمدا) با انجام مطالعه1996ن و فیست، ؛ به نقل از برانو1979( 3برکمن و سایم

یت اجتماعی و طول عمر را نشان دادند، هر چه تعداد پیوندهاي افرادي بودند که پیوند قوي میان حما

 به توجه با اجتماعی یافت. حمایتیافت میزان مرگ و میر افزایش میحمایت اجتماعی کاهش می

 جسمانی،روانی سالمت بر مستقیمی اثر استرس، سطوح از مستقل بشر، اساسی نیازهاي با بودن مشترك

 و کاهش را زندگی زاياسترس وقایع اجتماعی حمایت که شودمی فرض چنینهم. دارد اجتماعی و

  ).2012 ،5بلومکویست جوهانسون، ساومن، آرستد،(دهد می افزایش را ايمقابله عملکرد

) مردان بیکاري که متأهل بودند و روابط 1978( 6ي کورکند که در مطالعه) بیان می2002فریدمن (

تر، سطح کلسترول ها برخوردار نبودند، بیماري کممردانی که از این ویژگیاي داشتند، نسبت به دوستانه

  تري را تجربه کردند.تر و افسردگی کمپایین

ي رفتارهاي تري را دربارههاي بیشافراد داراي حمایت اجتماعی مناسب، احتماالً تشویق و توصیه

رل شخصی دارند و در مقابل اثرات تري از کنتکنند، احساس قويبهداشتی خوب و مناسب دریافت می

 ). حمایت1996؛ به نقل از برانون و فیست، 1981، 7شوند (ساتاریانو وسایمآور استرس محافظت میزیان

                                                
1 -Jang 
2 -Mitchell & Billings & Moss 
3 -Berkman & Syne 
4 -Almeda Country Study 
5 -Arestedt, Saveman, Johansson, Blomqvist 
6 -Core 
7 -Satariano & Syme 
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 کاهش را شدن بیمار احتمال کند،می کمک هابنهروان اصالح و روانی هايتنیدگی مدیریت به اجتماعی

 و دهل فوسا، آسس،(کند می تأمین را روانی سالمت و کاهش را میر و مرگ تسریع، را بهبودي دهد،می

 روانی و جسمانی مشکالت و زندگی زايتنیدگی عوامل بین ايواسطه نقش ایفاي ازطریق و) 1997 ،1مو

 و جسمانی و روانی سالمت بهبود موجب شده، تجربه تنش کاهش با افراد در شناخت تقویت چنینهم و

 عمومی سالمت و بدن ایمنی هايپاسخ با اجتماعی حمایت). 2011 ،2لنگلند(شود می زندگی کیفیت

کند می عمل سوگ يتجربه يکننده تعدیل یک يمثابه به و) 2006 ،3پرگر و چاموت بوویر،(دارد  ارتباط

 خانوادگی حمایت دادند، نشان) 2002( 5ورهوف و زهانگ). 2005 ،4اباکومکین و استروب زچ، استروب،(

 اسپیریتو، روگیرو،. است درمانی دستورات از پیروي يکنندهبینیپیش پایدارترین و نیرومندترین بیمار،

 در خودمدیریتی بهبود با اجتماعی حمایت باالي سطوح معتقدند) 1990( 6کري مک و کوستان بن،

  .است همراه مزمن هايبیماري

 حمایت تأثیر تحت روانی، فشار به نسبت فیزیولوژیک هايواکنش که است آن گویاي هابررسی

 که است زمانی از ترکم آشنایان و دوستان حضور در فرد هايواکنش شدت یعنی. کندمی تغییر اجتماعی

 تبیین براي پژوهشگران). 2002 ،7الرسون و میدل پدرسون،( شودمی مواجه روانی فشار با تنهایی به فرد

 دیگري و کلی تأثیر مدل یکی: اندکرده مطرح را مدل دو سالمتی بر اجتماعی حمایت تأثیر چگونگی

 تحت فرد اینکه از نظرصرف اجتماعی حمایت نخست، مدل يپایه بر. استرس برابر در مانند سپر يفرضیه

 اثرات رو این از و نماید پرهیز منفی تجارب از فرد تا شود می باعث خیر، یا باشد روانی فشار تأثیر

 روانی فشار تحت افراد براي تنها اجتماعی حمایت دوم، الگوي يپایه بر و دارد سالمتی بر سودمندي

  ).2002 ،8سارافینو(شود می فرد بر روانی فشار نفوذ مانع سپري همچون و است سودمند

                                                
1 - Aass, Fossa, Dahl & Moe 
2 - Langeland 
3 - Bovier, Chamot & Pereger 
4 -Stroebe, Zech, Stroebe & Abakoumkin 
5 - Zhang & Verhoef 
6 - Ruggiero, Spirito, Bond, Coustan & McGarey 
7- Pedersen, Middel & Larsen,  
8 - Sarafino 
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Abstract: 

The aim of this study was to compare social support, life orientation and health 

hardiness  in fertile and infertile women. The study was causal-comparative and the 

population was all infertile women in Ardabil in the second half of 1394 were referred to 

treatment centers and fertile women form. Of this population, 80 women infertile, are 

available for selection and with 80 fertile women family members from infertile women 

were compared. Data were collected by social support scale (MOS), life orientation test 

(LOT-R) and health hardiness inventory. According to multiple facts of comparative 

variables, the Multivariate analysis of variance method performed. Results showed that 

social support (P≤0.05) and Life Orientation and health hardiness among fertile and 

infertile women there is a significant difference (P<0.05). social support in fertile 

women is higher than among infertile women but this difference was not significant 

component of tangible support and also life orientation in fertile women tend to 

optimism and pessimism tends to be infertile women, Health  hardiness higher than in 

fertile women infertile women. Based on the results of the present investigation, the 

importance of psychosocial characteristics of infertile womens, as well as routine 

medical services, is suggested. This can lead the  infertile womens to more improvement 

of their mental health state. 
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