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A b s t r a c t
Background & Aims: Nowadays, infertility has become a social concern 
and has associated with numerous problems. Social support as a protective 
factor can have a significant effect on the health and social functioning of 
infertile women. The aim of this study was to assess perceived social sup-
port and its related factors in infertile women referred to the Shahrekord 
Infertility Clinic in 2018.
Methods: In the descriptive cross-sectional study, 400 infertile women 
(18-49years) referred to Shahrekord Infertility Clinic with primary and sec-
ondary infertility were enrolled on the basis of objective sampling. Demo-
graphic characteristics of infertile women were recorded and social support 
was determined by Social Support Questionnaire (SSQ) of Sarason. Data 
were analyzed using SPSS software and P <0.05 was considered statistical-
ly significant.
Results: The results of the study showed that the mean total score of so-
cial support, network of social support and satisfaction of social support of 
infertile women were 150.22 ± 50.09, 32.99 ± 16.36, and 117.97 ± 38.5 re-
spectively. The highest frequency of social support was for mother (51.6%), 
father (40.7%) and spouse (29.5%). Social support scores had a direct and 
significant relationship with the marriage age of infertile women spouses 
(r = 0.151 and P = 0.002), so Social support increased as the marriage age 
increased. Social support of satisfaction dimension was not significantly 
correlated with the age of women and their spouses, as well as the age of 
marriage of women and their spouses. Social support of network dimension 
has a significant relationship with the marriage age of infertile women (r = 
0.173 and P < 0.001), the age of infertile women spouses (r = 0.180 and P 
< 0.001) and the marriage age of infertile women spouses (r = 0.265 and P 
< 0.001). 
Conclusion: The results of the study indicate that the age and marriage 
age affect social support, especially from the network dimension, so that 
with the increase of age and marriage age, the social support of infertile 
women increased.
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بررسی حمایت اجتماعی درک شده و عوامل مرتبط با آن در زنان نابارور مراجعه کننده به 
کلینیک ناباروری شهرکرد

دکتر علی حسن پور دهکردی1، مرضیه امیدی2، دکتر فروزان گنجی3، دکتر فهیمه کاوه باغ بهادرانی4، دکتر مسعود لطفی زاده5
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چکیده: 

زمینه و هدف: امروزه1ناباروری1به1صورت1یک1نگرانی1اجتماعی1درآمده1و1با1معضالت1متعددی1همراه1
است.1حمایت1اجتماعی1به1عنوان1یک1عامل1محافظت1کننده1می1تواند1اثر1قابل1توجهی1بر1سالمت1و1عملکرد1
اجتماعی1زنان1نابارور1داشته1باشد.1هدف1مطالعه1حاضر1بررسی1حمایت1اجتماعی1درک1شده1و1عوامل1مرتبط1

با1آن1در1زنان1نابارور1مراجعه1کننده1به1کلینیک1ناباروری1شهرکرد1در1سال113971بود.1

نابارور1 زن1 1400 مطالعه1 این1 در1 است1 مقطعی1 توصیفی1 پژوهش1 یک1 حاضر1 مطالعه1 بررسی:1 روش 
مراجعه1کننده1به1کلینیک1فوق1تخصصی1ناباروری1شهرکرد1با1محدوده1سنی181-149سال1و1مبتال1به1نازایی1
اولیه1و1ثانویه1به1روش1نمونه1گیری1مبتنی1بر1هدف1انتخاب1شدند.1پس1از1ثبت1مشخصات1دموگرافیک1زنان1
نابارور،1میزان1حمایت1اجتماعی1توسط1پرسش1نامه1حمایت1اجتماعیSSQ(1(1ساراسون1تعیین1شد.1داده1ها1
توسط1نرم1افزار1SPSS1مورد1تجزیه1و1تحلیل1آماری1قرار1گرفتند1و1P<0/051از1نظر1آماری1معنی1دار1در1

نظر1گرفته1شد.

یافته ها:1نتایج1مطالعه1نشان1داد1که1میانگین1نمره1کل1حمایت1اجتماعی،1نمره1شبکه1حمایت1اجتماعی1و1
نمره1رضایت1حمایت1اجتماعی1زنان1نابارور1به1ترتیب50/091±16/361،150/82±132/90و1117/90±38/51
بود.1بیشترین1فراوانی1حمایت1اجتماعی1مربوط1به1مادر1)151/6درصد(،1پدر1)140/7درصد(1و1همسر1)129/5
معنی1داری1داشت1 رابطه1مستقیم1و1 نابارور1 زنان1 ازدواج1همسران1 با1سن1 اجتماعی1 بود.1حمایت1 درصد(1
)1r=0/151وP=0/0021(1به1طوریکه1با1افزایش1سن1ازدواج1حمایت1اجتماعی1توسط1همسران1افزایش1نشان1
داد.1حمایت1اجتماعی1از1بعد1رضایت1ارتباط1معنی1داری1با1سن1زنان1نابارور1و1همسران1آن1ها1و1همچنین1
نابارور1و1همسران1آن1ها1نداشت.1حمایت1اجتماعی1از1بعد1شبکه1ارتباط1معنی1داری1با1 سن1ازدواج1زنان1
سن1ازدواج1زنان1نابارور1r=0/173(1وP<0/0011(،1سن1همسران1)1r=0/180وP<0/0011(1و1سن1ازدواج1

همسران1زنان1نابارور1r=0/265(1وP<0/0011(1داشت.1

نتیجه گیری: نتایج1مطالعه1حاکی1از1اثرگذاری1سن1و1سن1ازدواج1بر1حمایت1اجتماعی1خصوصا1از1بعد1شبکه1
می1باشد،1به1طوریکه1با1افزایش1سن1و1سن1ازدواج1حمایت1اجتماعی1زنان1نابارور1افزایش1می1یابد.1
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تعیین1 برای1 مطالعه1ای1 12014 سال1 در1 همکاران1 و1 1High
کفایت1حمایت1اجتماعی1در13001نفر1از1زنان1نابارور1انجام1دادند1

فروزان1گنجی1و1همکاران.1بررسی1حمایت1اجتماعی1درک1شده1و1عوامل1مرتبط1با1آن1در1زنان1نابارور1
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و1نتایج1نشان1داد1که1اغلب1زنان1نابارور1حمایت1اجتماعی1کمتر1از1
آنچه1انتظار1داشتند1از1خانواده،1همسر،1دوستان،1پزشکان1و1منابع1
آنالین1دریافت1می1کردند.1بیشترین1میزان1شکاف1و1عدم1توافق1در1
ابراز1 نابارور1 بود1و1زنان1 با1حمایت1متخصصان1و1پزشکان1 رابطه1

داشتند1که1نیاز1به1حمایت1بیشتری1از1سوی1آن1ها1دارند)16(
با1توجه1به1افزایش1روز1افزون1ناباروری11در1کشورهای1در1حال1
نابارور1 افراد1 ایران1لزوم1توجه1به1سالمت1روان1 توسعه،1از1جمله1
عوامل1 معرض1 در1 مردان1 از1 بیشتر1 که1 نابارور1 زنان1 به1خصوص1
تنش1زای1جسمی،1روانی1و1اجتماعی1ناشی1از1ناباروری1و1درمان1آن1
قرار1دارند،1احساس1می1شود.1از1طرفی1شواهد1حاکی1از1آن1است1
که1مطالعات1در1زمینه1حمایت1اجتماعی1درک1شده1در1بیماران1مبتال1
به1ناباروری1در1ایران1بسیار1محدود1است.1پژوهش1حاضر1با1هدف1
نابارور1 زنان1 در1 آن1 با1 مرتبط1 عوامل1 و1 اجتماعی1 حمایت1 تعیین1

مراجعه1کننده1به1کلینیک1ناباروری1شهرکرد1طراحی1گردید.
روش  بررسی:

بود1 مقطعی1 نوع1 تحلیلی1 توصیفی1 مطالعه1 یک1 پژوهش1 این1
فوق1تخصصی1 کلینیک1 به1 مراجعه1کننده1 نابارور1 زنان1 روی1 بر1 که1

ناباروری1شهرستان1شهرکرد1در1سال120181انجام1شد
معیارهای ورود و خروج در مطالعه

د1ر1 شرکت1 به1 تمایل1 فارسی،1 زبان1 به1 تکلم1 و1 درک1 توانایی1
مطالعه،1هوشیاری1کامل1و1آگاهی1نسبت1به1زمان1و1مکان،1عدم1سابقه1
روان1گردان،1 داروهای1 از1 استفاده1 یا1 و1 روانی1 بیماری1های1 به1 ابتال1
ثبت1تشخیص1نازایی1اولیه1و1ثانویه1در1پرونده1و1مدارک1پزشکی،1
محدوده1سنی1181تا1491سال1و1معیار1خروج،1عدم1تمایل1جهت1

شرکت1در1مطالعه1بود.
حجم1نمونه1بر1اساس1مطالعات1مشابه)17(1و1سطح1معنی1داری1

1،0,95انحراف1معیار14,21و1دقت14001نفر1انتخاب1شد.1
در1این1مطالعه1نمونه1گیری1مبتنی1بر1هد1ف1بود.1بعد1از1توضیح1
حفظ1 مورد1 در1 نابارور1 زنان1 به1 اطمینان1 دادن1 و1 مطالعه1 اهداف1
رضایت1 مشارکت1کنندگان1 از1 پرسش1نامه،1 در1 مندرج1 اطالعات1

شفاهی1اخذ1شد.1
1)SSQ( اجتماعی1 حمایت1 پرسش1نامه1 از1 پژوهش1 این1 در1
ساراسون1جهت1گردآوری1داده1ها1استفاده1شد.1این1پرسشنامه1شامل1
اول1در1 127قسمت1و1هر1قسمت1شامل121سوال1می1باشد.1سوال1
هر1قسمت1مربوط1به1شرایطی1خاص1است1که1شرکت1کننده1باید1
فکر1کند1و1نام1افرادی1را1که1احساس1می1کند1در1آن1شرایط1خاص1
می1توانند1به1وی1کمک1کنند1را1بنویسد.1این1افراد1می1توانند1تا191نفر1
باشند.1امتیاز1این1سواالت1نیز1از101تا191است.1سوال1دوم1در1رابطه1
با1میزان1رضایت1مندی1فرد1از1درک1حمایت1اجتماعی1در1آن1شرایط1
ناخشنود1 بسیار1 از1 مقیاس1شش1قسمتی1 خاص1است1که1در1یک1
)خیلی1ناراضی(1تا1خیلی1خشنود1)خیلی1راضی(1امکان1پاسخ1دهی1
تا1 خشنود)6(،1 بسیار1 به1صورت1 16-1 از1 نمره1دهی1 دارد.1 وجود1
تا1 ناخشنود)3(،1 کمی1 خشنود)4(،1 کمی1 خشنود)5(،1 حدودی1
حدودی1ناخشنود)2(،1بسیار1ناخشنود)1(1است.1مجموع1سواالت1
میانگین1 که1 1)SSQN( شبکه1 بعد1 اجتماعی1 حمایت1 نهایتا1 اول1
تعداد1افرادی1است1که1فرض1می1شود1برای1حمایت1وجود1دارند1و1
مجموع1سواالت1دوم1بعد1رضایتمندیSSQS(1(1را1می1سنجد.1با1
افزایش1نمرات1افراد1وضعیت1حمایت1اجتماعی1بیشتر1خواهد1شد1

فروزان1گنجی1و1همکاران.1بررسی1حمایت1اجتماعی1درک1شده1و1عوامل1مرتبط1با1آن1در1زنان1نابارور1

این1پرسشنامه1در1سال113891توسط1ناصح1و1همکاران1به1فارسی1
برگردان1شده1است.1پایایی1پرسش1نامه1حمایت1اجتماعی1SSQ1با1

روش1آلفای1کرونباخ10/821بود)18(
اجتماعی حمایت1 پرسش1نامه1 پایایی1 دیگر1 مطالعه1 یک1 در1
1SSQ1با1به1کارگیری1روش1آلفای1کرونباخ1محاسبه1شد1و1ضریب1

مطلوبی1معادل10/841به1دست1آمد)17(
112سوال1مرتبط1با1پیامدهای1ناباروری1از1زنان1نابارور1تحت1
مطالعه1تکمیل1شد.1پاسخ1سواالت1بر1اساس1معیار1لیکرت1به1صورت1
نمره1سه،1 نکرده1 فرقی1 دو،1 نمره1 موافقم1 یک،1 نمره1 موافقم1 کامال1
مخالفم1نمره1چهار،1کامال1مخالفم1نمره1پنج1بود.1پاسخ1دهی1سوال1
یک1برعکس1بود.1روایی1این1سواالت1توسط1چند1نفر1از1کارشناسان1
به1صورت1روایی1صوری1تایید1شد.1پایایی1پرسشنامه1با1روش1آزمون1
و1آزمون1مجدد1انجام1و1ضریب1همبستگی1آلفای1آن10/761به1دست1
آمد.1اطالعات1دموگرافیک1مرتبط1با1باروری1نیز1جمع1آوری1گردید.1
تجزیه1 مورد1 118 نسخه1 1SPSS نرم11افزار1 کمک1 با1 اطالعات1
از1 داده1ها1 تحلیل1 و1 تجزیه1 برای1 گرفت.1 قرار1 آماری1 تحلیل1 و1
روش1های1آمار1توصیفی1شامل1میانگین1و1انحراف1معیار1و1فراوانی1
و1فراوانی1نسبی1و1روش1های1تحلیلی1از1آزمون1تی1مستقل،1آزمون1
سطح1 شد.1 استفاده1 پیرسون1 همبستگی1 و1ضریب1 واریانس1 آنالیز1

معنی1داری10/051در1نظر1گرفته1شد.
یافته ها

حذف1 ناقص1 پرسشنامه1 126 شده1 تکمیل1 پرسشنامه1 1400 از1
شدند.1و13741زنان1نابارور1با1میانگین1سن5/011±128/83سال1با1
حداقل1سن1181سال1و1حداکثر1سن1441سال1وارد1مطالعه1شدند.1
میانگین1سن1ازدواج1زنان3/91±122/15سال1با1دامنه1سن1ازدواج1
نابارور1 زنان1 همسران1 سن1 میانگین1 بود.1 سال1 139 تا1 سال1 114
5/54±132/13با1دامنه1سن1221سال1تا1571سال1بود.1میانگین1سن1
ازدواج1همسران1زنان1نابارور4/31±125/46سال1با1دامنه1سن1ازدواج1

18سال1تا1541سال1بود.1
اجتماعی1 پیرسون1حمایت1 آزمون1همبستگی1 نتایج1 اساس1 بر1
معنی1داری1 رابطه1مستقیم1و1 نابارور1 زنان1 ازدواج1همسران1 با1سن1
افزایش1سن1ازدواج1حمایت1اجتماعی1توسط1 با1 1)P<01(1داشت
از1 اجتماعی1 حمایت1 رضایتمندی1 بعد1 می1یابد.1 افزایش1 همسران1
ارتباط1معنی1داری1با1سن1زنان1نابارور1و1همسران1آن1ها1و1همچنین1
شبکه1 بعد1 نداشت.1 آن1ها1 همسران1 و1 نابارور1 زنان1 ازدواج1 سن1
نابارور1 زنان1 ازدواج1 با1سن1 معنی1داری1 ارتباط1 اجتماعی1 حمایت1
)P<0/01(،1سن1همسران1)P<0/01(1و1سن1ازدواج1همسران1زنان1

نابارورP<0/01(1(1داشت1)جدول1شماره11(.
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فروزان1گنجی1و1همکاران.1بررسی1حمایت1اجتماعی1درک1شده1و1عوامل1مرتبط1با1آن1در1زنان1نابارور1

1اکثریت1زنان1خانه1دار1)82/8(1و1دارای1تحصیالت1دیپلم1)151/1
151/1( آزاد1 شغل1 نابارور1 زنان1 همسران1 اکثریت1 بودند.1 درصد(1
درصد(1و1تحصیالت1دیپلم1)141/7درصد(1داشتند.1بر1اساس1نتایج1
آزمون1آنالیز1واریانس1حمایت1اجتماعی1و1ابعاد1آن1در1زنان1نابارور1

ارتباط1معنی1داری1با1شغلP=0/362(1(1و1تحصیالت1زنان1نابارور1
)0P=/253(1و1شغل1همسران1)P=0/210(1و1تحصیالت1همسران1

)0P=/427(1نداشت1)جدول1شماره21(.1

جدول1.1ارتباط1حمایت1اجتماعی1و1ابعاد1آن1با1سن1و1سن1ازدواج1زنان1نابارور1و1همسران1آن1ها

متغیر

بعد1رضایتمندی1حمایت1اجتماعیبعد1شبکه1حمایت1اجتماعینمره1کل1حمایت1اجتماعی

ضریب1
P valueضریب1همبستگیP valueضریب1همبستگیP valueهمبستگی

0/0060/4510/0770/0770/0410/216سن1زنان1نابارور
سن1ازدواج1زنان1

0/0760/0710/173P<0/0010/0260/311نابارور

سن1همسران1زنان1
0/0810/0580/180P<0/0010/0290/286نابارور

سن1ازدواج1همسران1
0/1510/0020/265P<0/0010/0840/053زنان1نابارور

P<0/0111نشان1دهنده1اختالف1معنی1دار1در1سطح*

جدول1.2توزیع1فراوانی1شغل1و1تحصیالت1زنان1نابارور1و1همسران1آن1ها

درصدفراوانیمتغیر

شغل1زنان1نابارور
30982/6خانه1دار
6517/4کارمند

تحصیالت1زنان1نابارور

38بی1سواد
5414/4زیر1دیپلم
19151/1دیپلم

379/9فوق1دیپلم
7720/6لیسانس

123/2فوق1لیسانس1و1باالتر

شغل1همسران1زنان1نابارور

112/9بیکار
6717/9کارگر
19151/1آزاد
10528/1کارمند

تحصیالت1همسران1زنان1
نابارور

71/9بی1سواد
7318/5زیر1دیپلم
15641/7دیپلم

328/6فوق1دیپلم
7820/9لیسانس

287/5فوق1لیسانس1و1باالتر
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144/1درصد1زنان1سابقه1حاملگی1نداشتند،127/51درصد1سابقه1
یک1حاملگی1و117/61درصد1سابقه1دو1حاملگی1داشتند.151/11درصد1
سابقه1سقط1نداشتند،129/11درصد1سابقه1یک1سقط1و113/41درصد1
سابقه1دو1سقط1داشتند.1اکثریت1زنان1)179/7درصد(1فرزند1نداشتند.1

بر1اساس1نتایج1آزمون1همبستگی1پیرسون1حمایت1اجتماعی1و1ابعاد1
1،)P=0/343(1آن1در1زنان1نابارور1ارتباط1معنی1داری1با1تعداد1حاملگی
)جدول1شماره1 نداشت1 1)P=0/289(1فرزند سقطP=0/179(1(1و1

1.)3

فروزان1گنجی1و1همکاران.1بررسی1حمایت1اجتماعی1درک1شده1و1عوامل1مرتبط1با1آن1در1زنان1نابارور1

جدول1.3توزیع1فراوانی1تعداد1حاملگی،1سقط1و1فرزند1در1زنان1نابارور
درصدفراوانیمتغیر

تعداد1حامگلی

016544/1
110327/5
26617/6
3246/4
4112/9
510/3
641/1

تعداد1سقط

019151/1
110929/1
25013/4
3154
461/6
520/5
610/3

تعداد1فرزند
029879/7
16316/8
21313/5

11,205 معیار1 انحراف1 با1 11,02 حاملگی1ها1 تعداد1 میانگین1
16 و1حداکثر1 نداشتند1 حاملگی1 اصال1 که1 بودند1 مواردی1 و1حداقل1
حاملگی1داشتند.1میانگین1تعداد1سقط1ها10,791با1انحراف1معیار11,0291
و1حداقل1مواردی1بودند1که1اصال1سقط1نداشتند1و1حداکثر161سقط1
داشتند.1میانگین1تعداد1بچه1ها10,241با1انحراف1معیار10,5021و1حداقل1

مواردی1بودند1که1اصال1بچه1نداشتند1و1حداکثر121فرزند1داشتند.
با1توجه1به1نتایج1بیشترین1علل1ناباروری1مربوط1به1اشکال1در1
شده1 اثبات1 مشکل1 وجود1 عدم1 درصد(،1 133/95( تخمک1گذاری1
مشکالت1 به1همراه1 تخمک1گذاری1 در1 اشکال1 و1 درصد(1 125/93(

مردانه1)111/49درصد(1بود1)جدول1شماره41(.1
جدول1.4توزیع1فراوانی1علل1ناباروری1در1زنان1نابارور1تحت1مطالعه

درصدفراوانینوع1مشکل
9725/93عدم1وجود1مشکل1اثبات1شده
12733/95اشکال1در1تخمک1گذاری

133/47آندومتریوز
71/87مشکالت1ایمنی

154/01اشکال1در1لوله1رحمی
20/53اشکال1در1گردن1رحم

71/87اشکال1در1رحم
154/01مشکالت1مردانه

4311/49اشکال1در1تخمک1گذاری1و1مشکالت1مردانه
154/01اشکال1در1تخمک1گذاری1و1آندو1متریوز

82/13اشکال1در1تخمک1گذاری1و1اشکال1در1لوله1رحمی
30/80مشکالت1ایمنی1و1اشکال1در1لوله1رحمی

41/06مشکالت1مردانه1و1آندومتریوز
71/87اشکال1در1تخمک1گذاری،1آندومتریوز1و1مشکالت1مردانه

51/33اشکال1در1تخمک1گذاری1و1مشکالت1ایمنی
20/53اشکال1در1تخمک1گذاری،1مشکالت1ایمنی1و1مشکالت1مردانه

41/06اشکال1در1تخمک1گذاری1و1اشکال1در1گردن1رحم
10/26آندومتریوز1و1اشکال1در1گردن1رحم

10/26مشکالت1مردانه1و1اشکال1در1لوله11رحمی
10/26اشکال1در1تخمک1گذاری1و1اشکال1در1رحم

10/26اشکال1در1تخمک1گذاری1و1آندرومتریوز1و1مشکالت1ایمنی
10/26مشکالت1ایمنی1و1اشکال1در1رحم
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توزیع1فراوانی1پاسخ1های1سواالت1مرتبط1با1پیامدهای1ناباروری1
زنان1 داده1شده1است.126/71درصد1 نشان1 فرد1در1جدول151 برای1
بحران1 ایجاد1 بچه1دار1شدن1سبب1 که1عدم1 کردند1 نابارور1گزارش1
زنان1 از1 درصد1 143/8 است.1 شده1 همسرشان1 با1 آن1ها1 روابط1 در1

نابارور1مشکالت1اقتصادی،123/31درصد1اختالل1در1روابط1جنسی،1
135/6درصد1اختالل1در1سالمت1جسمی1و153/31درصد1اختالل1
کردند1 گزارش1 شدن1 بچه1دار1 عدم1 به1دلیل1 را1 روحی1 در1سالمت1

)جدول1شماره51(.1

فروزان1گنجی1و1همکاران.1بررسی1حمایت1اجتماعی1درک1شده1و1عوامل1مرتبط1با1آن1در1زنان1نابارور1

جدول1.5توزیع1فراوانی1پاسخ1های1سواالت1مرتبط1با1پیامدهای1ناباروری1برای1فرد

سوال
کامال1موافقم

فراوانی1)درصد(
موافقم

فراوانی1)درصد(
فرقی1نکرده

فراوانی1)درصد(
مخالفم

فراوانی1)درصد(
کامال1مخالفم

فراوانی1)درصد(

بچه1دار1نشدن1شما1باعث1شده1شما1و1
129)7/8(163)16/8(1149)39/8(183)22/2(150)13/4(شوهرتان1بهم1نزدیکتر1شوید؟

بچه1دار1نشدن1شما1باعث1شده1بین1شما1و1
140)10/7(1136)36/4(198)26/2(185)22/7(115)4(شوهرتان1بحران1ایجاد1شود؟

بچه1دار1نشدن1شما1باعث1شده1شما1و1
161)16/3(1153)40/9(193)24/9(159)15/8(18)2/1(شوهرتان1به1طالق1فکر1کنید؟

بچه1دار1نشدن1شما1باعث1شده1اختالل1در1
115)4(181)21/7(1114)30/5(1144)38/5(120)5/3(اقتصاد1زندگیتان1ایجاد1شود؟

بچه1دار1نشدن1شما1باعث1شده1اختالل1در1
122)5/9(1117)31/3(1148)39/6(177)20/6(110)2/7(روابط1جنسی1تان1ایجاد1شود؟

بچه1دار1نشدن1شما1باعث1شده1اختالل1در1
18)2/1(199)26/5(1134)35/8(1117)31/3(116)4/3(سالمت1جسمی1تان1ایجاد1شود؟

بچه1دار1نشدن1شما1باعث1شده1اختالل1در1
17)1/9(150)13/4(1118)31/6(1170)45/5(129)7/8(سالمت1روحی1تان1ایجاد1شود؟

بچه1دار1نشدن1شما1باعث1شده1اختالل1در1
120)5/3(1114)30/5(1145)38/8(182)21/9(113)3/5(رابطه1با1فامیل1خودتان1ایجاد1شود؟

بچه1دار1نشدن1شما1باعث1شده1اختالل1در1
115)4(1103)27/5(1124)33/2(1109)29/1(123)6/1(رابطه1با1فامیل1شوهرتان1ایجاد1شود؟

بچه1دار1نشدن1شما1باعث1شده1اختالل1در1
123)6/1(1140)37/4(1159)42/5(143)11/5(19)2/4(رابطه1با1دوستان1ایجاد1شود؟

بچه1دار1نشدن1باعث1شده1اختالل1در1رابطه1
121)5/6(1128)34/2(1165)44/1(152)13/9(17)1/9(با1بقیه1زنان1حامله1ایجاد1شود؟

مادر1 درصد،1 129/5 همسر1 توسط1 اجتماعی1 حمایت1 فراوانی1
151/6درصد،1پدر140/71درصد،1خواهر132/71درصد1و1برادر132/11
درصد1گزارش1شد.153/71درصد1زنان1نابارور1گزارش1کردند1که1

تاکنون1واکنش1منفی1نسبت1به1ناباروری1خود1دریافت1نکرده1اند.1
مادر1همسر1 به1 مربوط1 ناباروری1 به1 منفی1 واکنش1 میزان1 بیشترین1

)130/3درصد(1بود)جدول1شماره61(.1
جدول1.6توزیع1فراوانی1افراد1حمایت1کننده1و1افرادی1با1واکنش1منفی1نسبت1به1زنان1نابارور

واکنش1منفیحمایتمتغیر
درصدفراوانیدرصدفراوانی

8522/720153/7هیچکس
11529/5123/1همسر
19351/692/4مادر

3810/211430/3مادر1همسر
15240/761/6پدر

287/57419/7پدر1همسر
12232/771/9خواهر
12032/171/9برادر

225/97018/6برادر1همسر
225/98021/2خواهر1همسر

15420/5دوست
10/310/3همکار
20/630/8همسایه
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نمره1 اجتماعی،1 حمایت1 کل1 نمره1 میانگین1 نتایج1 به1 توجه1 با1
شبکه1حمایت1اجتماعی1و1نمره1رضایت1حمایت1اجتماعی1به1ترتیب1

بود)جدول1 1117/90±38/5 و1 132/90±16/36 1،150/82±50/09
شماره71(.1

جدول1.7میانگین1و1انحراف1معیار1نمره1حمایت1اجتماعی1و1ابعاد1آن1

حداکثرحداقلمیانگین1±انحراف1معیارگروه

50/0931254±150/82میانگین1نمرات1حمایت1اجتماعی

16/364100±32/90میانگین1نمرات1شبکه1حمایت1اجتماعی

38/527162±117/90میانگین1نمرات1رضایت1حمایت1اجتماعی

بحث
در1مطالعه1حاضر1بیشترین1علل1ناباروری1مربوط1به1اشکال1در1
تخمک1گذاری1)133/95درصد(،1علل1نامشخص1)125/93درصد(1و1
اشکال1در1تخمک1گذاری1به1همراه1مشکالت1مردانه1)111/49درصد(1
بود.1فراوانی1علل1زنانه1)54/85(،1علل1نامشخص1)125/93درصد(،1
14/01( مردانه1 علل1 و1 درصد(1 115/21( مردانه1 و1 زنانه1 توام1 علل1
درصد(1بود.1در1مطالعه1Winkelman1و1همکاران1مشاهده1شد1
زنانه،1 مشکالت1 به1دلیل1 ناباروری1 اختالالت1 از1 درصد1 158/8 که1
130/4درصد1به1دلیل1ترکیبی1از1مشکالت1زنانه1و1مردانه،17/31درصد1
است)6(1 بوده1 نامشخص1 دلیل1 درصد1 13/5 و1 مردانه1 علت1 به1دلیل1
در1این1مطالعه1فراوانی1علل1ناشناخته1در1مقایسه1با1مطالعه1حاضر1
کمتر1است1که1این1امر1ممکن1است1به1دلیل1امکانات1بیشتر1مراکز1

ناباروری1یا1تفاوت1های1جمعیت1های1مورد1بررسی1باشد.1
در1مطالعه1حاضر126/71درصد1زنان1نابارور1گزارش1کردند1که1
عدم1بچه1دار1شدن1آن1ها1سبب1ایجاد1بحران1در1روابط1با1همسرشان1
فکر1 طالق1 به1 نشدن1 بچه1دار1 به1دلیل1 درصد1 117/9 و1 است1 شده1
اقتصاد1زندگی،1 نابارور1اختالل1در1 از1زنان1 می1کنند.143/81درصد1
در1 اختالل1 درصد1 135/6 روابط1جنسی،1 در1 اختالل1 درصد1 123/3
را1 روحی1 سالمت1 در1 اختالل1 درصد1 153/3 و1 جسمی1 سالمت1
به1دلیل1عدم1بچه1دار1شدن1گزارش1کردند.125/41درصد1اختالل1در1
روابط1با1فامیل1خود،135/21درصد1اختالل1در1رابطه1با1فامیل1همسر،1
113/9درصد1اختالل1در1رابطه1با1دوستان1و115/81درصد1اختالل1
1Peoples1در1رابطه1با1بقیه1زنان1حامله1را1گزارش1شد.1در1مطالعه
وRovner-Ferguson1،1ناباروری1زنان1منجر1به1شرایط1چالش1
برانگیزی1شده1بود1که1ثبات1احساسی،1اجتماعی،1روحی،1زناشویی1
و1مالی1فرد1را1تهدید1می1کند.1ناباروری1زنان1می1تواند1سبب1ایجاد1
احساس1از1دست1رفتن1امیدها،1رویاها1و1نقش1های1اجتماعی1شده1
و1فرد1را1با1اختالالت1روحی1و1روانی1متعددی1مواجه1سازد)20و19(.1
نتایج1مطالعه1Guz1و1همکاران1نشان1داد1که1فرزنددار1نشدن1به1عنوان1
یک1نقص1به1شمار1می1رود1و1زوج1ها1فشار1اجتماعی1زیادی1را1برای1
داشتن1فرزند1دریافت1می1کنند.1عالوه1بر1این1باروری1و1فرزنددار1
لذا1 می1رود.1 به1شمار1 ترکیه1 در1 زنانه1 مسئولیت1 به1عنوان1یک1 شدن1
فشار1اجتماعی1بر1روی1زنان1بیشتر1از1مردان1است.1به1همین1دلیل1
زنان1همیشه1از1فقدان1ثبات1در1ازدواج1خود1می1ترسند1و1با1تهدید1
طالق1مواجه1هستند)21(.1نتایج1مطالعه1بشارت1و1همکاران1نشان1داد1
بارور1سالمت1روانشناختی1کمتر1 با1زنان1 نابارور1در1مقایسه1 زنان1
و1درماندگی1روانشناختی1بیشتری1دارند.1همچنین1زنان1نابارور1در1
مقایسه1با1زنان1بارور1از1مشکالت1جنسی1بیشتری1رنج1می1برند)22(.1

نتایج1پژوهش1هاي1مختلف1نشان1می1دهد1

تنهایی1 احساس1 و1 افسردگی1 اضطراب،1 استرس،1 میزان1 که1
این1 بر1 است)114و231(.1عالوه1 بارور1 زنان1 از1 بیشتر1 نابارور1 زنان1 در1
زنان1نابارور1در1مقایسه1با1زنان1بارور1سالمت1روان1کمتر،1رضایت1
به1 توجه1 با1 دارند)24(.1 پایین1تری1 زندگی1 کیفیت1 و1 کمتر1 جنسی1
مشکالت1عدیده1ای1که1ناباروری1برای1زوجین1به1همراه1دارد،1نیاز1
و1 آموزش1 مشاوره،1 همانند1 موثر1 و1 سازنده1 راهکارهای1 ارئه1 به1
زوجین1 برای1 نازایی1 درمان1 هزینه1های1 جهت1 مالی1 حمایت1های1

نابارور1احساس1می1شود.
در1مطالعه1حاضر،1نتایج1نشان1می1دهد1که1زنان1نابارور1مورد1
مطالعه1از1حمایت1اجتماعی1خوبی1برخوردار1بوده1اند.1در1مطالعه1
صورت1گرفته1توسط1میرفقوروند1بر1روی13451زن1نابارور1مراجعه1
حمایت1 کل1 نمره1 میانگین1 تهران1 الزاهرای1 بیمارستان1 به1 کننده1
اجتماعی1زنان1نابارور142/281از1محدوده1قابل1مشاهده1121تا1601
بود1که1در1این1مطالعه1نیز1حمایت1اجتماعی1زنان1از1سطح1متوسط1
رو1به1باال1برخوردار1بود)25(.1در1مطالعه1Yagmur1و1همکاران1بر1
نابارور1میانگین1حمایت1اجتماعی161/981از1محدوده1 روی1زنان1
12-184بود)26(.1در1مطالعه1دیگری1میانگین1نمره1حمایت1اجتماعی1

168و1از1محدوده1211تا1821به1دست1آمد)27(.
در1مطالعه1حاضر1بیشترین1فراوانی1حمایت1اجتماعی1مربوط1
129/5( همسر1 و1 درصد(1 140/7( پدر1 درصد(،1 151/6( مادر1 به1
درصد(1بود.1در1مطالعه1میرقفورورند1و1همکاران1هم1راستا1با1نتایج1
مطالعه1حاضر1حمایت1اجتماعی1از1سوی1خانواده1باالتر1از1دوستان،1
نیز1 همکاران1 و1 1Samani شد)25(.1 گزارش1 دیگران1 و1 همکاران1
و1 همسران1 از1سوی1 را1 نابارور1 زنان1 اجتماعی1 حمایت1 بیشترین1
متاهل1 زنان1 بر1روی1 مطالعه1 خانواده1خود1گزارش1کردند)28(.1در1
اجتماعی1 حمایت1 از1 زنان1 اکثر1 که1 شد1 مشاهده1 زایمان1 از1 پس1
خانواده1برخوردارند1و1حمایت1دوستان1غالبًا1در1حد1متوسط1است.1
نتایج1تحلیل1رگرسیون1نشان1داد1که1مهم1ترین1پیش1بینی1کننده1های1
در1 و1 همسر1 اول1حمایت1خاص1 درجة1 در1 زنان1 زندگی1 کیفیت1

مرحلة1بعد1حمایت1های1کلی1دریافتی1فرد1است)29(.
اجتماعی1 پذیرش1 به1 نسبت1 نابارور1 زوج1های1 کلی1 به1طور1
میان1 در1 به1 کمتری1 تمایل1 و1 هستند1 حساس1 اطرافیان1 نگرش1 و1
دارند،1 دیگران1 با1 خود1 احساسات1 و1 افکار1 مشورت1 و1 گذاشتن1
از1اهمیت1زیادی1برخوردار1است)25(.1 که1در1این1شرایط1خانواده1
در1زنان1نابارور1و1زنانی1که1روش1های1کمک1باروری1را1دریافت1
می1کنند،1به1نظر1می1رسد1که1حمایت1خانواده1و1به1ویژه1همسر1یکی1
به1 این1حمایت1منجر1 باشد.1 از1مهم1ترین1منابع1حمایت1اجتماعی1
مقابله1با1تمام1احساسات1منفی1ناشی1از1درمان1و1شکست1درمان1

فروزان1گنجی1و1همکاران.1بررسی1حمایت1اجتماعی1درک1شده1و1عوامل1مرتبط1با1آن1در1زنان1نابارور1
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پاسخ1های1روحی1و1روانی1نسبت1 بر1روی1 مثبتی1 تاثیر1 می1شود1و1
به1استرس1و1افکار1منفی1دارد.1در1فرهنگ1ایرانی1داشتن1فرزند1از1
ارزش1باالیی1برخوردار1است1و1موجب1پایداری1خانواده1و1رضایت1
زناشویی1می1شود،1همچنین1نگرش1منفی1نسبت1به1ناباروری1زیاد1
است1و1بنابراین1وجود1حمایت1باال1در1زنان1نابارور1سبب1کاهش1

اضطراب1و1بهبود1سالمت1روان1و1کیفیت1زندگی1می1گردد)28(.1
همچنین1بر1اساس1نتایج1این1مطالعه1حمایت1اجتماعی1با1سن1
ازدواج1همسران1زنان1نابارور1رابطه1مستقیم1و1معنی1داری1داشت،1
به1طوری1که1با1افزایش1سن1ازدواج1حمایت1اجتماعی1توسط1همسران1
افزایش1نشان1داد.1حمایت1اجتماعی1از1بعد1شبکه1ارتباط1معنی1دار1
نابارور1 زنان1 همسران1 سن1 نابارور،1 زنان1 ازدواج1 سن1 با1 ضعیفی1
و1سن1ازدواج1همسران1زنان1نابارور1داشت.1حمایت1اجتماعی1با1
تعداد1حاملگی1ها،1تعداد1سقط1و1تعداد1فرزندان1ارتباط1معنی1داری1
نداشت.1حمایت1اجتماعی1زنان1نابارور1ارتباط1معنی1داری1با1شغل1

و1تحصیالت1زنان1نابارور1و1همسرانشان1نداشت.1
اجتماعی1 حمایت1 همکاران1 و1 میرقفوروند1 مطالعه1 در1
با1 ولی1 داشت1 خانواده1 درآمد1 با1 معنی1داری1 ارتباط1 نابارور1 زنان1
انجام1 درمان1 نوع1 بارداری،1 از1 پیش1گیری1 روش1 نوع1 تحصیالت،1
شده،1علت1ناباروری،1شغل1زن1و1شغل1همسر1ارتباط1معنی1داری1
نداشت)25(.1در1مطالعه1حاضر1نیز1هم1راستا1با1مطالعه1میرقفوروند1و1
نابارور1و1 با1تحصیالت1و1شغل1زنان1 همکاران1حمایت1اجتماعی1
و1 1Yagmur مطالعه1 در1 نداشت.1 معنی1داری1 ارتباط1 همسرانشان1
همکاران1در1ترکیه،1نمره1حمایت1اجتماعی1درک1شده1با1تحصیالت1
زنان1نابارور1و1همسرانشان1ارتباط1معنی1داری1داشت.1نمره1حمایت1
اجتماعی1با1نوع1شغل1زنان1نابارور1ارتباط1معنی1داری1نداشت1ولی1
ارتباط1معنی1داری1داشت.1نمره1حمایت1 با1نوع1شغل1همسرانشان1
ازدواج،1 سال1های1 بیمه،1 وضعیت1 با1 معنی1داری1 ارتباط1 اجتماعی1
نداشت.1هرچند1 فرزند1و1سن1 نداشتن1 یا1 داشتن1 ناباروری،1 علت1
حمایت1اجتماعی1ارتباط1معنی1داری1با1سن1نداشت،1ولی1با1افزایش1
سن1زنان1نمره1حمایت1اجتماعی1افزایش1نشان1داد)26(.1در1مطالعه1
1Martinsو1همکاران1حمایت1اجتماعی1مردان1از1همسرانشان1با1
یافته1های1 ارتباط1بود)30(.1دلیل1تفاوت1 سن1و1تحصیالت1آن1ها1در1
جمعیت1های1 تفاوت1های1 به1دلیل1 است1 ممکن1 مختلف1 مطالعات1
در1 این1 بر1 عالوه1 باشد،.1 تحصیالت1 میزان1 نظر1 از1 مطالعه1 مورد1
اکثریت1 و1 درصد(1 182/6( خانه1دار1 زنان1 اکثریت1 حاضر1 مطالعه1
در1 که1 حالی1 در1 بودند،1 درصد(1 151/1( آزاد1 شغل1 دارای1 مردان1
درصد1 140 و1 خانه1دار1 مطالعه1 مورد1 زنان1 درصد1 160 فوق1 مطالعه1
آزاد،127/41درصد1 دارای1شغل1 مردان1 بودند1و1341درصد1 شاغل1
کارمند،126/31درصد1کارگر1و16/61درصد1بیکار1بودند.1لذا1به1نظر1
می1رسد1که1عدم1ارتباط1معنی1دار1بین1شغل1و1تحصیالت1در1مطالعه1
حاضر1ممکن1است1به1دلیل1تفاوت1فراوانی1افراد1از1نظر1تحصیالت1

و1شغل1های1مختلف1باشد.1
گیرنده1 فرد1 نیازهای1 که1 است1 شده1 گزارش1 رابطه1 این1 در1
نقش1های1 فرهنگ،1 به1واسطه1 است1 ممکن1 اجتماعی1 حمایت1
اجتماعی1و1اطالعات1فردی1همانند1سن،1جنس1و1تحصیالت1دچار1
و1 اقتصادی1 فاکتورهای1 و1 تحصیالت1 در1 تفاوت1 شود.1 دگرگونی1
اجتماعی1منجر1به1دسترسی1نامساوی1به1حمایت1اجتماعی1می1شود1
و1با1افزایش1سطح1تحصیالت1دسترسی1به1منابع1حمایتی1و1اطالعات1
مفید1در1مورد1آن1ها1بیشتر1می1شود1و1فرصتی1برای1ارتباط1با1منابع1

مطالعه1حاضر1تحصیالت1و1شغل1 در1 فراهم1می1گردد.1 نیاز1 مورد1
ارتباط1معنی1داری1با1حمایت1اجتماعی1نداشت،1که1این1امر1ممکن1
است1به1این1دلیل1باشد1که1اکثریت1زنان1مورد1بررسی1در1مطالعه1
حاضر1خانه1دار1)182/6درصد(1و1دارای1تحصیالت1دیپلم1)151/1
درصد(1بودند1و1به1عبارتی1تعداد1نمونه1های1دارای1تحصیالت1باال1

و1شغل1بیرون1از1منزل1کمتر1بود.1

نتیجه گیری
حمایت1 از1 نابارور1 زنان1 حاضر1 مطالعه1 نتایج1 به1 توجه1 با1
اجتماعی1متوسطی1برخوردار1بودند1و1ناباروری1جنبه1های1مختلف1
و1 با1همسر،1سالمت1روحی،1جسمی1 روابط1 آن1ها1شامل1 زندگی1
جنسی1تاثیرات1منفی1برجای1گذاشته1بود،1لذا1به1نظر1می1رسد1که1
تقویت1 باعث1 بتواند1 اجتماعی1 حمایت1 کیفیت1 و1 کمیت1 ارتقای1

اثرات1محافظت1حمایت1اجتماعی1در1زوجین1نابارور1شود.1

کاربرد یافته ها در بالین
برادر1 و1 پدر،1خواهر1 مادر،1 که1 مطالعه1 این1 نتایج1 به1 توجه1 با1
افراد1نابارور1بیشترین1حمایت1و1کمترین1واکنش1منفی1نسبت1به1
افراد1نابارور1را1داشته1اند.1بهتر1است1درمان1زنان1نابارور1با1تمرکز1و1

همکاری1خانواده1باشد.1

تشکر و قدردانی 
این1طرح1با1کد1اخالق1IR.SKUMS.REC.1397.1511در1
است.1 رسیده1 تصویب1 به1 شهرکرد1 پزشکی1 علوم1 دانشگاه1
نویسندگان1مقاله1بر1خود1الزم1می1دانند1که1مراتب1تقدیر1و1تشکر1
1و1 شهرکرد پزشکی1 علوم1 دانشگاه1 پژوهشی1 معاونت1 از1 1را1 خود
تمامی1پرستاران،1مدیریت1و1دفاتر1پرستاری1بیمارستان1های1وابسته1
به1دانشگاه1علوم1پزشکی1شهرکرد1و1تمام1افرادی1که1در1انجام1این1

تحقیق1همراهی1و1همکاری1داشتند،1ابراز1نمایند.

فروزان1گنجی1و1همکاران.1بررسی1حمایت1اجتماعی1درک1شده1و1عوامل1مرتبط1با1آن1در1زنان1نابارور1
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