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  مقاله پژوهشی

 يدر زنان نابارور بر اساس عامل نابارور ییت زناشویو رضا یت اجتماعیان حمایرابطه م
 

 *٣ال پورسمريده ليس، ٢، فاطمه جعفرزاده١انييا صحرايميک
 

  02/11/1393تاریخ پذیرش  01/09/1393تاریخ دریافت 
  

 دهیچک

همراه است. هدف پـژوهش حاضـر    يو اجتماع يشناخت روانرآمده و با معضالت د ياجتماع يک نگراني صورت بهامروز  يايدر دن ينابارور و هدف: نهیزم شیپ
 است. ها آن يدر زنان نابارور بر اساس عامل نابارور ييت زناشويزان رضايافت شده و ميدر ياجتماع يها تيحماان ين رابطه مييتع

ک ينين مراجعان به کليمردانه است. زنان نابارور از ب يزن نابارور با عامل نابارور ٥٠زنانه و  يزن نابارور با عامل نابارور ٥٠نمونه پژوهش شامل  :ها روشمواد و 
 يت اجتمـاع يـ چ و پرسشـنامه حما يانـر  ييت زناشـو ين پژوهش از پرسشنامه رضايانتخاب شدند. در ا ART يکمک بارور يها روشمهر تحت درمان  ينابارور

 يمستقل، خ  tاز آزمون  يفيآمار توص يها روشعالوه بر استفاده از  ها داده ليوتحل هيتجز يفاده شد. برااست يت اجتماعيزان حمايم يريگ اندازه يساراسون برا
 د.يرسون استفاده گرديپ يب همبستگيدو و ضر

. کننـد  يمـ افـت  يدر يعت اجتمـا يهستند حما يکه همسرشان عامل نابارور يهستند کمتر از زنان يکه خود عامل نابارور يزنان دهد يمنشان  ها داده :ها افتهی
 يت اجتماعيزان حمايان مي). مp>٠١٩/٠هستند ( ياست که خود عامل نابارور يشتر از زنانيمردانه ب يدر زنان با عامل نابارور ييت زناشويزان رضاين ميهمچن

 وجود دارد. يدار يمعنز رابطه يدر زنان نابارور ن ييت زناشويزان رضايو م

 ييت زناشـو يو رضـا  شوند يمکه زنان نابارور از آن برخوردار  يت اجتماعيزان حمايان ميم يدار يمعنپژوهش نشان داد رابطه  يها افتهي :يریگ جهینتبحث و 
 دارند. يت اجتماعيحما يبه جستجو يکرد متفاوتيرو ين زنان نابارور بر اساس عامل ناباروريوجود دارد. همچن ها آن

 مردانه يزنانه، عامل نابارور ي، عامل نابارورييت زناشوي، رضايت اجتماعيحما :ها دواژهیکل
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 رانيا تهران، ،الزهرا، دانشگاه يروانشناس يدکتر يدانشجو ١
 راني، تهران، ايي، دانشگاه عالمه طباطبايعموم يکارشناس ارشد روانشناس ٢
 سنده مسئول)ينو( رانيا، تهران، ت مدرسيترب، دانشگاه يروانشناس يدکتر يشجودان ٣

 مقدمه
تنها در ثبات و نظم  ازدواج يک پديده اجتماعي است که نه

روحي را براي  جامعه نقش دارد، بلکه نوعي سالمت جسمي و
افراد جامعه به دنبال دارد.  نياز غريزي و عاطفي طبيعي انسان 

که زن و مرد پس از ازدواج صاحب فرزند شوند؛ اما  کند يحکم م
ها ناخواسته  و بعضي از آن شود يها به باروري منجر نم تمام ازدواج

 يها ).  ناباروري يکي از بحران۱( شوند يگرفتار تراژدي ناباروري م
نابارور وارد  يها که استرس زيادي بر زوج رود يزندگي به شمار م

ها را تهديد  مختلف سالمت رواني آن يها تواند از راه و مي کند يم
نموده و باعث اختالل در کيفيت زندگي زناشويي و کاهش 
صميميت و ترس از پايان رابطه زناشويي، درماندگي و گاهي 

). ۲رواني شود ( يها ختاللتظاهرات باليني افسردگي و ساير ا
، بلکه کند يتنها بحراني رواني را در فرد ايجاد م ناباروري، نه

استحکام بنياد خانواده  يهاي پرقدرت عل عنوان ضربه به تواند يم
زماني که زوجين از به دست آوردن محصول مهم  عمل نمايد.

تنها مفهوم زندگي، بلکه مفهوم  ، نهشوند يشان، محروم م زندگي
 توان ي. از عوامل ناباروري مرود يها زير سؤال م وابط بينابين آنر

به چهار گروه، عامل مردانه، زنانه، ترکيبي (هم مرد هم زن) و 
درصد از علل  ۴۰غيرقابل توضيح (علت نامشخص) اشاره کرد. 

درصد مربوط به عامل زنانه،  ۴۰ناباروري مربوط به عامل مردانه، 
درصد به علل نامشخص مربوط  ۱۰و درصد مربوط به هر دو  ۱۰

 ).۲( شود يم
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 رابطه ميان حمايت اجتماعي و رضايت زناشويي در زنان نابارور بر اساس عامل ناباروري
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بر  يمعنادار ريتأث يکه عامل نابارور دهد يمقات نشان يتحق
افراد در  يجانيو اختالالت ه ييت زناشوي، رضايعملکرد جنس

 ).۳دارد ( يمقابله با نابارور
زنان و  يبر سالمت مؤثراز عوامل مهم و  يکي ييت زناشويرضا

 ديآ يبرماز تعاريف است.  يت زندگيرضا يها خصشا نيتر مهماز 
ر حل تعارض ياي از عوامل نظ مجموعه ييت زناشويکه رضا
هاي مرتبط با شادكامي در  آميز، يا موفقيت در فعاليت موفقيت

. رضايت زناشويي فرآيندي است كه رديگ يبرمفرآيند ازدواج را در 
انطباق  آن، الزمهآيد؛ و  در طول زندگي زوجين به وجود مي

هاي شخصيتي، ايجاد قواعد رفتاري و  ها، شناخت ويژگي سليقه
 ۱۹۸۹در  سيآلن يهمچناي است.  هاي مراوده گيري الگو شكل

، ياز خشنود ينياحساسات ع ييت زناشويکه رضا کند يمان يب
). مطابق با ۴ا شوهر است (يتوسط زن  شده تجربهت و لذت يرضا

زان، شدت و دامنه مشکالت يا شوهر از مينظر هادسن ادراک زن 
 .هاست آن ييت زناشويسطح رضا کننده منعکسموجود در رابطه 

فرد در  يافراد مهم زندگ يها کمکاغلب به  يت اجتماعيحما
 يها کمک عموماًن افراد مهم که ياز اشاره دارد. ايط بحران و نيشرا
، در ابعاد مختلف شود يم يو ابزار يعاطف يها کمکشامل  ها آن
را  يت اجتماعيرند. شش نوع حمايقرار گ موردبحث وانندت يم
، خدمات، يعاطف يها کمکدر نظر گرفت: مشورت،  توان يم

. مطالعات ينينش هم، اطالعات و مصاحبت و يمال يها کمک
 يت اجتماعيستم حمايکه از س ينشان داده است افراد يپژوهش

طالعات . مترند نيب خوشخود  يبرخوردارند،  نسبت به زندگ يخوب
و  ين افراد در غلبه بر افسردگيز نشان داده است که ايگر نيد

و  نفس عزت، حفظ يجسم ياز ناتوان يناش يها بيآسبا  يسازگار
 ين بر اساس شواهد پژوهشي. همچنترند موفق ييغلبه بر تنها

مار يبرخوردارند کمتر ب يخوب يتيستم حمايکه از س يافراد
 ).۵دارند ( ينييپا يکيولوژيزيو سطح استرس ف شوند يم

 يها بحراناز  يکي عنوان به يبا در نظر گرفتن مشکل نابارور
آن بر ثبات و  يو اثرگذار ين در جامعه امروزيزوج يزندگ ياساس

کاهش  يبرا مؤثرترهر چه  يافتن راهکارهايساختار خانواده، 
ف جامعه يداد بر خانواده از وظاين رويا يمنف راتيتأثزان يم

در پژوهش حاضر به  رو نيازا. باشد يمداشت روان متخصصان به
 ييت زناشويبر رضا يت اجتماعيحما يرگذاريتأثزان يم يبررس

 پرداخته شده است. ها آن يزنان نابارور بر اساس عامل نابارور
 

 ها روشمواد و 
است  يدادياز نوع پس رو يا مطالعهپژوهش حاضر که 

در  ييت زناشويرضاو  يت اجتماعيزان حمايسه ميمقا منظور به
است. نمونه  شده يزير طرح ها آن يزنان بر اساس عامل نابارور

مهر که تحت  يک نابارورينيبه کل کنندگان مراجعهن يپژوهش از ب

 يريگ وه نمونهيبودند به ش ART يمختلف کمک بارور يها درمان
نفر از زنان نابارور، خود عامل  ۵۰در دسترس انتخاب شدند. 

بودند  يگر همسرانشان عامل نابارورينفر د ۵۰د و بودن ينابارور
ک ينيپژوهش به کل ياجرا يدوره زمان يک روز در هفته در طي(

ن مصاحبه و آزمون صورت گرفت). زنان يمراجعه شد و با مراجع
ت يجمع يرهايمتغ ازنظربودند  يکه خود عامل نابارور ينابارور
انه، طول يهزان درآمد مايالت، شغل، ميمثل سن، تحص يشناخت

که همسرانشان عامل  ياز مشکل با زنان نابارور يمدت آگاه
بودند همتا شدند و مورد مصاحبه و آزمون قرار گرفتند.  ينابارور

 ييت زناشويزان رضايو م يت اجتماعيزان حمايم ازنظرسپس 
ت ين پژوهش از پرسشنامه رضايقرار گرفتند. در ا يموردبررس

ساراسون استفاده  يت اجتماعيماچ و پرسشنامه حيانر ييزناشو
آمار  يها روشعالوه بر استفاده از  ها داده ليوتحل هيتجز يشد. برا

رسون استفاده يپ يب همبستگيمستقل و ضر tاز آزمون  يفيتوص
 د.يگرد

 ابزار پژوهش
ساراسون: حمايت اجتماعي  يت اجتماعيالف) پرسشنامه حما

ورد در دسترس به اين صورت تعريف شود: درك در م تواند يم
. اطمينان دهند يمبه ما اهميت  ميکن يمبودن افرادي كه احساس 

افرادي وجود دارند كه بتوان در هنگام نياز روي كمك  که نيااز 
م يكه احساس خوبي داشته باش شود يمحساب كرد باعث  ها آن

)۷،۶.( 
که  يت اجتماعيزان حمايم يابين پژوهش به هدف ارزيدر ا

 يت اجتماعين برخوردار بودند از پرسشنامه حماگروه نمونه از آ
قسمت و  ۲۷ن پرسشنامه شامل ي) استفاده شد. ا۱۹۸۳ساراسون (

اول در هر قسمت مربوط  سؤال. باشد يم سؤال ۲هر  قسمت شامل
بايد نام افرادي را كه  کننده شرکتاست که  يا ژهيوط يبه شرا

ك كند را به وي كم تواند يمدر آن شرايط خاص  کند يماحساس 
فرد از درك  يمند تيرضادوم در رابطه با ميزان  سؤالبنويسد. 

حمايت اجتماعي در آن شرايط خاص است كه در يك مقياس 
 يده پاسخراضي امكان  ياز خيلي ناراضي تا خيل يقسمت شش

حمايت اجتماعي اندازه شبکه اجتماعي  نامه پرسشوجود دارد. 
مايت اجتماعي را توسط دو از اين ح يمند تيرضايك فرد و ميزان 

توسط ناصح و  ۱۳۸۹ن پرسشنامه در سال ي. اسنجد يمنمره 
سازه و ساختار  ييبرگردانه شده است. روا يهمکارانش به فارس

زان ين ميآن دارد و همچن يباال ييت از روايپرسشنامه حکا يعامل
 محاسبه کردند. درصد۹۶اعتبار آزمون را 

ن ي: السون از ا١چيانر ييت زناشويب) پرسشنامه رضا
استفاده نموده و معتقد  ييت زناشويرضا يبررس يپرسشنامه، برا

                                                
1.Enrich:marital satisfaction questionnaire   
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 کيميا صحراييان، فاطمه جعفرزاده، سيده ليال پورسمر
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که در طول دوره  يراتييبه تغ شود يماس، مربوط ين مقياست که ا
 يراتيين خصوص به تغين در ايو همچن دهد يمرخ  يات آدميح

ن بار نسخه ي، حساس است. اولديآ يمکه در خانواده به وجود 
بودن  يشد که با توجه به طوالن يآزمون معرف يسؤال ۱۱۵ ياصل

از آن استخراج شده است.  يمتعدد يها اس، فرميمق سؤاالت
آن  يسؤال ۲۵آن ساخته شد و در اواخر فرم  يسؤال ۴۷سپس فرم 

ن شرح ين پرسشنامه به اياس فرم کوتاه ايمق ۱۱د. يجاد گرديا
، يي، ارتباط زناشويتي، موضوعات شخصييت زناشويهستند: رضا

اوقات فراغت، روابط  يها تيفعال، يت ماليريحل تعارض، مد
مربوط به  يها نقش، ازدواج و فرزندان، اقوام و دوستان، يجنس
) ۱۹۹۸گران (ي. السون و ديمذهب يريزن و مرد و جهت گ يبرابر

گزارش  ۰/ ۹۲ب آلفا ير را با استفاده از روش ضرياعتبار فرم اخ
 ينژاد همبستگ يان و نوابيمانيار سلن بي. در کشور ما اولاند کرده
 ۹۵/۰فرم کوتاه  يو برا ۹۳/۰فرم بلند  يآزمون را برا يدرون

پرسشنامه  يها اسيمقه خرده ي. کلاند کردهمحاسبه و گزارش 
ن نشان يو ا کنند يمز يناسازگار و سازگار را متما يچ، زوجهايانر

است. برخوردار  يمالک خوب يين پرسشنامه از روايکه ا دهد يم
تا  ۶۵/۰ن يآزمون به روش آزمون و آزمون مجدد ب ييايزان پايم

تا  ۶۹/۰کرونباخ  يبر اساس آلفا يدرون يزان همساني، م۹۴/۰
 درصد است. ۹/۹۰ يز و طبقه بنديتم ييزان توانايو م ۹۷/۰
 
 ها افتهی

به دو  يدر پژوهش حاضر گروه نمونه بر اساس عامل نابارور
ن دو گروه در يم شدند. اينه و زنانه تقسمردا يگروه عامل نابارور

زان درآمد ماهانه، ياز مشکل، م يپنج عامل سن، مدت زمان آگاه
 ۵۰ن سن يانگيگر همتا شدند. ميکديالت و شغل با يزان تحصيم

زن با  ۵۰سال) و  ۴۵تا  ۲۲(دامنه  ۴/۲۹زنانه  يزن با عامل نابارور
ن يانگيال) بود. مس ۴۵تا  ۲۲(دامنه  ۱/۲۹مردانه  يعامل نابارور

 يو  برا ۳/۴در گروه اول  ياز مشکل نابارور ييمدت زمان آشنا
ک دو گروه زنان شرکت يبود. اطالعات دموگراف ۶۸/۴گروه دوم 

 .اند شدهخالصه  ۳و  ۲، ۱کننده در مطالعه در  جداول 

  
 درآمد از مشکل و يسه دو گروه شرکت کنندگان در عوامل سن، مدت زمان آگاهيمقا): 1جدول (

 انحراف استاندارد نيانگيم تعداد ها گروه رييمتغ

 سن (سال)
 ۸۲۵/۶ ۴۶/۲۹ ۵۰ زنانه يعامل نابارور

 ۳۳۵/۵ ۱/۲۹ ۵۰ مردانه يعامل نابارور

از مشکل  يمدت زمان آگاه
 (سال) ينابارور

 ۲۹۶/۴ ۳۰/۴ ۵۰ زنانه يعامل نابارور

 ۰۳۸/۴ ۶۸/۴ ۵۰ مردانه يعامل نابارور

 ال)ينه (ردرآمد ماها
 ۷۲۷/۴۰۸ ۵۴۳ ۵۰ زنانه يعامل نابارور

 ۲۱۸/۳۰۹ ۱/۴۹۱ ۵۰ مردانه يعامل نابارور

P ≤ 05/0 
 ها يآزمودنکاي اسكوئر براي مقايسه سطح تحصيالت در دو گروه  نتايج آزمون): 2جدول (

 تحصيالت
 مرد-عامل ناباروري زن-عامل ناباروري

X2 Df داري سطع معني 
 درصد تعداد درصد تعداد

 ۲۲ ۱۱ ۳۶ ۱۸ راهنمايي -ابتدايي

۲۴۸/۳ ۲ ۱۹۷/۰ 
 ۵۰ ۲۵ ۳۴ ۱۷ متوسطه و ديپلم

 ۲۸ ۱۴ ۳۰ ۱۵ فوق ديپلم و باالتر

 ۱۰۰ ۵۰ ۱۰۰ ۵۰ جمع

  
 ها يآزمودنت اشتغال در دو گروه از يسه وضعيمقا ياسکوئر برا يج آزمون کاينتا): 3جدول (

 وضعيت اشتغال
 مرد-عامل ناباروري زن-عامل ناباروري

X2 Df داري سطع معني 
 درصد تعداد درصد تعداد

 ۱۶ ۸ ۲۴ ۱۲ شاغل

 ۸۴ ۴۲ ۷۶ ۳۸ غيرشاغل ۹۴۲/۰ ۱ ۰۰۵/۰

 ۱۰۰ ۵۰ ۱۰۰ ۵۰ جمع
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زنان نابارور  ييت زناشويزان رضايم يپژوهش حاضر به بررس
 پرداخته است. همان گونه که نتايج ها آن يبر اساس عامل نابارور

دهد بين دو گروه در ميزان رضايت زناشويي  نشان مي ۴جدول 
 بدست tکه  يي). از آنجاp<۰۱۹/۰داري وجود دارد ( تفاوت معني

ميزان رضايت  درصد۹۹نان ياست با اطم تر بزرگجدول  tآمده از 

ن يمتفاوت است. ا ها آن يزناشويي در زنان بر اساس عامل نابارور
در زنان با عامل  ييت زناشويرضا زانيم دهند يمنشان  ها افتهي

 ياست که خود عامل نابارور يشتر از زنانيمردانه ب ينابارور
 هستند.

 دو گروه يها يآزمودنن نمرات رضايت زناشويي در يانگيمستقل براي مقايسه م Tنتايج آزمون ): 4جدول (
 داري نيسطح مع درجه آزادي T انحراف استاندارد ميانگين فراواني ها گروه متغيرها

رضايت 
 زناشويي

 ۴۴۴/۲۸ ۳۸/۱۵۰ ۵۰ زن-عامل ناباروري
۳۸۳/۲ ۹۵ ۰۱۹/۰ 

 ۸۰۷/۲۵ ۶۰/۱۶۲ ۵۰ مرد-عامل ناباروري

)۰۱۹/۰>p( 
پژوهش نشان دادند زنان نابارور بر اساس  يها افتهين يهمچن

 يت اجتماعيحما يبه جستجو يکرد متفاوتيرو يعامل نابارور
که  يهستند کمتر از زنان ينابارور که خود عامل يدارند. زنان

افت يدر يت اجتماعيهستند حما يهمسرشان عامل نابارور

مجموع  دهد يمنشان  ۵. همان گونه که جدول شماره  کنند يم
که شوهرانشان  يافت شده در زنانيدر يت اجتماعينمرات حما
است که  يباالتر از زنان يريهستند به طور چشمگ يعامل نابارور

  هستند. يخود عامل نابارور
 افت شده در دو گروهيدر يت اجتماعيزان حمايسه مجموع نمرات ميمقا): 5شماره (جدول 
 ها گروه

 رييمتغ

 مرد -عامل ناباروري زن -عامل ناباروري

 مجموع نمرات تعداد مجموع نمرات تعداد

 ۵۶۵ ۵۰ ۴۸۳ ۵۰ حمايت اجتماعي

)۰۱۹/۰>p( 
ت يزان حمايان ميپژوهش نشان داد م ياه افتهين يهمچن

ت يو رضا شوند يمکه زنان نابارور از آن برخوردار  ياجتماع
نشان   ۶رابطه وجود دارد. همان طور که جدول   ها آن ييزناشو

 ييت زناشويو رضا يت اجتماعير حمايان دو متغيم دهد يم
ب يوجود دارد. با توجه به مفهوم ضر يدار يمعنمثبت  يهمبستگ

ر يان دو متغيم يادعا کرد رابطه علت و معلول توان ينم يبستگهم
است که با  ين معنيمثبت رابطه بد يدار يمعنوجود دارد، اما 

 ييت زناشويا رضايو  يت اجتماعير حماياز دو متغ يکيش يافزا
  .ابدي يمش يز افزاين يگريد

 
 ها يآزمودنو ميزان رضايت زناشويي  يت اجتماعيمان حيرسون براي رابطه بينتيجه محاسبه ضريب همبستگي پ): 6جدول (

 داري سطح معني Rxy تعداد 
 ۰۸۱/۰ ۱۷۵/۰ ۱۰۰ ييت زناشويحمايت اجتماعي و رضا

 
 يریگ جهینتبحث و 

ت يزان حمايان ميرابطه م يدر پژوهش حاضر به بررس
 ييت زناشويزان رضايبا م کنند يمافت يکه زنان نابارور در ياجتماع

 يخته شد و سپس دو گروه بر اساس نوع عامل نابارورپردا ها آن
که ج نشان داد يسه شدند. نتايگر مقايکديمردانه) با  -خود (زنانه

 يکمتر ييت زناشويهستند از رضا يکه خود عامل نابارور يزنان
 يها شبکه ياز سو ياجتماع يها تيحمابرخوردارند و کمتر 

ه شوهران نابارور ک ي. به عکس زنانکنند يمرا ادراک  ياجتماع
ادراک  ياجتماع يها تيحمادارند و  يباالتر ييت زناشويدارند رضا

نشان داد زنان  يپژوهش ي) ط۲۰۰۵شمن (يدارند. و يشتريشده ب
رنج  يرواني ناشي از مسئله نابارور يها استرسبطور ويژه از 

نسبت به همسرشان مضطرب تر، افسرده تر، داراي  ها آن. برند يم

مقابله اي ضعيف تري  يها مهارتئين تر و از پا نفس عزت
از  درصد۸۳ کنند يممونگو و همکاران اظهار ). ۸برخوردارند (

در بچه دار شدن تحت فشار و  ينابارور در مورد ناتوان يها زوج
زان تنش را ين ميشتريب ها آنن و همسر يتنش بودند و والد

ن يهمسر ح ينت رواياز به حماي. زنان عالوه بر نکردند يمافت يدر
از  يت و همدرديافت حماياز به دري، احساس نيدرمان نابارور

ز ي(خانواده، گروه درمان، مراقبان) را ن ياجتماع يها شبکه يسو
ن استنباط کرد که يچن توان يمن يبنابر ا). ۹( ندينما يمابراز 
 يخود منجر به مشکالت روانشناخت يبا نقش واسطه ا ينابارور

 يط اجتماعياز مح ها آنب ين ترتيو به ا شود يمدر زنان  يشتريب
 .کنند يم يت کمترياطراف خود حما
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و  يت اجتماعيزان حمايان ميج نشان دادند مين نتايهمچن
 يها افتهيوجود دارد.  يدار يمعنم يرابطه مستق ييت زناشويرضا

دلندر و ي)، فر۲۰۰۳ن پژوهش با مطالعات کالرا و همکارانش (يا
) همسو است که ۲۰۱۰و همکارانش ( يو تجل) ۲۰۰۷همکارانش (

، يت جسميادراک شده بر وضع يت اجتماعي، حمادهند يمنشان 
افراد  يت زندگيفيمختلف ک يها جنبهو  يت از زندگي، رضايروان

ل کننده مؤثر در يک عامل تعدي عنوان بهدارد و  يادياثرات ز
است شناخته شده  يزندگ يط استرس زايبا شرا يمقابله و سازگار

)۵ ،۱۰ ،۱۱.( 
ت يل کننده حمايبه طور ثابت بر نقش تعد ها پژوهش

ت ي). لو معتقد است حما١٢( اند داشتهد يبر استرس تاک ياجتماع
و به تجربه  کند يمل يزا را تعد استرس يداديرواثرات  ياجتماع

و سالمت  يبا شادکام يت اجتماعي. حماانجامد يمعواطف مثبت 
و  يلين پژوهش ديج اي). همسو با نتا١٣(رابطه مثبت دارد  يروان

موجب فائق آمدن بر  يت اجتماعيآندرز نشان دادند که حما
 يت اجتماعيکه از حما ينيزوج شود يم ييزناشو يمشکالت زندگ

 ).٤خود دارند ( ييزناشو ياز زندگ يت باالتريبرخوردارند رضا
 مقابله يها مهارتاز  يکيز گفته شد، ين قبالًهمان گونه که 

، استفاده سازنده و رنديگ يمده ياز افراد آن را ناد ياريکه بس يا
کان) ي(شبکه دوستان، اقوام و نزد يتيحما يها ستميساز  يديمف

تا  کنند يم مختلف به افراد کمک يها روشبه  ها ستميسن ياست. ا
 يابين ارزيبنابرا؛ مقابله کنند يزندگ ياسترس زا يدادهايروبا 

ژه زنان و آموزش به ينابارور و به و يها زوج يتيستم حمايمجدد س
د يو مف مؤثر يتيستم حمايک سيجاد يا يريادگيبه هدف  ها آن
 يها يناراحتو  ييدر کم کردن تعارضات زناشو توان يم

ن مهم از يسودمند باشد. ا ياز بحران نابارور يناش يروانشناخت
 يماعاجت ير نهادهايسا يف جامعه بهداشت روان و با همکاريوظا

  ر است.  يپذ تحقق يو مدن
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Abstract 
Background & Aims: Nowadays infertility problem has become a social concern and is associated 
with numerous social and psychological problems. The aim of this study was to determine the 
relationship between social support and marital satisfaction among infertile women based on their 
infertility factor. 
Materials & Methods: The sample group was 50 women with female infertility factor and 50 women 
with male infertility factor. The participants contacted upon their treatment course with Assisted 
Reproductive Technology (ART) in Mehr infertility clinic. ENRICH marital satisfaction questionnaire 
and Sarason social support questionnaire were used during this study. For data analysis beside 
descriptive statistic, T test, chi-squared (χ²) and Pearson’s correlation were used. 
Results: Data analysis showed that women with female infertility factor received less social support 
comparing to the women with male infertility factor. Also the level of marital satisfaction in women 
with male infertility factor was more than women with female infertility factor (P<0/019). There is 
relationship between marital satisfaction and social support in infertile women. 
Conclusion: The results showed there is a significant relationship between social support and marital 
satisfaction in infertile women. Also women based on their infertility factor have different attitude 
toward seeking social support. 
Keywords: female infertility factor, male infertility factor, marital satisfaction, social support 
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