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Abstract
Introduction: The quality of couples' life in Iran have a close relation with the connection and 
performance of their main families. The aim of this study is to investigate the role of main families in 
the quality of marital life of infertile couples. 
Methods: This study is done with a qualitative approach and data were collected by semi-structured 
exploratory interview with 15 infertile couples who were selected purposefully among referrals to 
Yazd Infertility Center. Data from each interview were in a saturation status for the second time. 
Coding and data analysis was done by thematic analysis. 
Results: According to the analysis of responds, the role of main families in the quality of marital 
life of infertile couples can be sorted in 129 first content, 22 categories, 9 sub-contents and 4 main 
contents such as "informative & thoughtful interface of families with infertility", "support and help 
of families in all aspects", "good relation of main families" and "the role of families in couples 
compatibility and the sustainability of marriage".  
Conclusions: The health of the main families of an infertile couple and their social support by 
accepting the problem of infertility of the couple and empathy and consensus with the couple, can 
play an effective role in their better adaptation to this crisis.The results of this study can help couples 
therapists working in the field of education and counseling with infertile couples to pay serious 
attention to the main family system in this regard and related interventions, as well as to couples and 
main families to help increase the level Marital Satisfaction to be effective with the relationship.
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چکیده
مقدمــه: کیفیــت زندگــی زناشــویی زوج هــا در ایــران ارتبــاط نزدیکــی بــا رابطــه و عملکــرد خانــواده هــای اصلــی زوج هــا دارد. هــدف 

پژوهــش حاضــر بررســی نقــش خانــواده هــای اصلــی در کیفیــت زندگــی زناشــویی زوج هــای نابــارور اســت.
ــا 15 زوج  ــا رویکردکیفــی انجــام شــده وداده هــا از طریــق روش مصاحبــه اکتشــافی نیمــه ســاختاریافته ب روش کار: ایــن پژوهــش ب
نابــارور کــه بــه صــورت هدفمنــد از بیــن مراجعــه کننــدگان بــه مرکــز درمــان نابــاروری یــزد انتخــاب شــده بودنــد انجــام شــد. داده هــای 
بــه دســت آمــده از هــر مصاحبــه در بــار دوم بــه وضعیــت اشــباع رســید.برای کدگــذاری و تحلیــل داده هــا از شــیوه تحلیــل مضمــون 

اســتفاده شــد.
یافتــه هــا: بــا توجــه بــه تحلیــل پاســخ هــای ارائــه شــده، ابعــاد نقــش خانــواده هــای اصلــی در کیفّیــت زندگــی زناشــوئی زوج هــای 
نابــارور را مــی تــوان در 129 مفهــوم اولیــه، 22 مقولــه، 9 مضمــون فرعــی و چهــار مضمــون اصلــی شــامل »مواجهــه آگاهانــه و مدبّرانــه 
خانــواده هــا بــا نابــاروری«، »حمایــت و مســاعدت همــه جانبــه خانــواده هــا«، »ســالمت و رابطــه حســنه خانــواده هــای اصلــی« و»نقــش 

خانــواده هــا در ســازگاری زوج و پایــداری ازدواج« طبقــه بنــدی کــرد.
نتیجــه گیــری: ســالمت خانــواده هــای اصلــی یــک زوج نابــارور و حمایــت اجتماعــی از آنــان از طریــق پذیــرش مشــکل نابــاروری زوج 
و همدلــی و همفکــری بــا زن و شــوهر، مــی توانــد در ســازگاری بهتــر آنــان بــا ایــن بحــران نقــش مؤثــری ایفــا کنــد. نتایــج ایــن تحقیــق 
مــی توانــد بــه زوج درمانگرانــی کــه در حــوزه آمــوزش و مشــاوره بــا زوج هــای نابــارور مشــغول بــه کار هســتند در زمینــه توجــه جــدی 
بــه سیســتم خانــواده اصلــی در ایــن رابطــه و مداخــالت مربوطــه  و همچنیــن بــه زوج هــا و خانواده هــای اصلــی در راســتای کمــک بــه 

افزایــش ســطح رضایــت از رابطــه موثــر و کمــک کننــده باشــد.
کلیدواژه ها: خانواده های اصلی، کیفیت زندگی زناشویی، زوج های نابارور، تحلیل مضمون.

مقدمه
ــا  ــواده، ب ــرای خان ــدی ب ــران رش ــک بح ــوان ی ــه عن ــاروری ب ناب
مشــکالت و تعارضــات زوجــی رابطــه دارد )1( و پیامدهایــی بــرای 
بهزیســتی روانــی و اجتماعــی زوج درگیــر بــا ایــن مشــکل در پــی 
خواهــد داشــت )2( و حتــی مــی توانــد هــدف یــک ازدواج را زیــر 
ــه وجــود  ــرد )3(، بحــران بزرگــی در زندگــی زوج هــا ب ســؤال بب
بیــاورد و نمایانگــر عــدم توانایــی زوج در تحقــق یــک هــدف مهــم 
ــددار  ــا »آرزوی فرزن ــه همان ــد ک ــان باش ــویی ش ــی زناش در زندگ

شــدن« اســت. فرزنــد نداشــتن و نابــاروری یکــی از دالیلــی اســت 
ــداری ازدواج  ــت و پای ــر کیفّی ــا، ب ــگ م ــژه در فرهن ــه وی ــه ب ک
تأثیرگــذار اســت )4(. زوجــی کــه بــا مشــکل نابــاروری مواجــه مــی 
ــور اســت فشــارهای خانوادگــی و اجتماعــی پیرامــون  شــود، مجب
ایــن موضــوع را نیــز تحمــل کنــد. حتــی در برخــی خانــواده هــای 
ایرانــی مــردی کــه همســرش نابــارور اســت، مجبــور مــی کننــد 
مجــدداً ازدواج کنــد و ایــن موضــوع نگرانــی و اســترس زیــادی را 
ــه وجــود مــی  ــارور ب ــان ناب ــداری ازدواج در بیــن زن ــاره ی پای درب
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ــات،  ــی تحقیق ــه ی برخ ــزارش نتیج ــق گ ــد طب آورد )5(؛ هرچن
ــارور نیــز نارضایتــی زیــادی از خــود، ازدواج و اســترس  مــردان ناب
ــه مــی کننــد کــه مــی  ــاروری تجرب ــا درمــان ناب هــای مرتبــط ب
ــد بــه صــورت مســتقیم یــا غیرمســتقیم رابطــه شــان را نیــز  توان

تحــت تأثیــر قــرار دهــد )6،7(.
نتایــج تحقیقــات نشــان مــی دهــد اســترس نابــاروری بر ســازگاری 
زناشــوئی، کیفّیــت زندگــی زناشــوئی و پایــداری ازدواج ایــن دســته 
از زوج هــا تأثیرگــذار اســت )4( و بســیاری از زوج هــای نابــارور کــه 
علــی رغــم درمــان پزشــکی نمــی تواننــد فرزنــد بیولوژیــک داشــته 
ــی  ــراژدی" در زندگ ــک "ت ــوان ی ــه عن ــاق ب ــن اتف ــند، از ای باش
ــواده  ــا دوســتان و خان ــوع تعامــل ب ــاد مــی کننــد )8،9(. ن شــان ی
ــان فشــار عاطفــی زیــادی را در  تغییــر مــی کنــد و مخصوصــاً زن
ــگاه هــا و حــرف  ــوع ن ــه خاطــر ن ــا اقــوام و آشــنایان، ب ارتبــاط ب
هــای شــان تحمــل مــی کننــد، خیلــی اوقــات بــه جشــن هــای 
ــد  ــا خودشــان قبــول نمــی کنن خانوادگــی دعــوت نمــی شــوند ی
ــواده ی  ــرای خان ــد لکــه ی ننگــی ب ــی کنن ــد و احســاس م برون
خــود و همســر هســتند )5،10(. بــر اســاس نتیجــه ی تحقیقــی 80 
درصــد زوج هــای نابــاروری کــه طــالق را تجربــه کــرده بودنــد، 

تنــش نابــاروری را شــدیدتر از طــالق توصیــف کردنــد )11(.
در بخــش هایــی از جامعــه ی ایــران، بــرای اشــاره بــه زوج هــای 
ــارور برچســب هایــی چــون »اجــاق کــور« مورداســتفاده قــرار  ناب
مــی گیــرد. ایــن هنجارهــا، عمیقــاً در باورهــای مــردم ریشــه دارد و 
بــه وســیله ی دیــدگاه هــای مذهبــی و ســنتی نیــز مــورد حمایــت 
ــی در  ــن موضــوع حت ــه ای ــرد. حساســیت نســبت ب ــرار مــی گی ق
ــواده ی ایرانــی نیــز مشــهود اســت: طبــق  قانــون حمایــت از خان
ــی و  ــه لحــاظ مذهب ــد ب ــی توان ــاروری م ــون، ناب ــن قان ــد 9 ای بن
قانونــی علــت طــالق و پایــان ازدواج باشــد )12(. هرچنــد نابــاروری 
بــه عنــوان یــک اســترس شــدید و فقدانــی بــزرگ بــرای مــردان و 
زنــان نابــارور در سرتاســر دنیاســت و درجاتــی از پریشــانی عاطفــی 
ــوع  ــاروری قابــل درک و پذیــرش اســت، امــا ن ــا ناب در مواجهــه ب
واکنــش روانــی و اجتماعــِی زوج هــای نابــارور در همــه جــای دنیــا 
عیــن هــم نیســت )3(. باتوجــه بــه اینکــه مســأله ی نابــاروری بــه 
ویــژه بــه ایــن خاطــر کــه در فرهنــگ ایــران همچنــان بســیاری 
از ازدواج هــا فامیلــی اســت و اینکــه اغلــب زوج هــا بــا خانــواده ی 
اصلــی شــان رابطــه ی بســیار نزدیکــی دارنــد ـ بــه زبانــی دیگــر 
»ازدواج در ایــران پیونــد دو فــرد نیســت، بلکــه پیونــد دو خانــواده 
اســت«، نقــش والدیــن و اطرافیــان در زندگــی زوج هــا بُعــد عمیــق 
تــری بــه خــود مــی گیــرد؛ زیــرا بیشــتر اوقــات بالفاصلــه پــس از 
ــروس  ــر حاملگــی ع ــواده ی زن و شــوهر، منتظــر خب ازدواج، خان
هســتند و بــا تأخیــر در حاملگــی کنجــکاوی هــا و فشــار اطرافیــان 
موجــب نگرانــی زوج هــا و خانــواده هــای شــان مــی شــود. بــا این 

حــال بســیاری از والدیــن علــی رغــم از دســت رفتــن آرزوی نــوه 
دار شــدن، چنــدان تمایلــی هــم بــه طــالق فرزنــدان شــان ندارنــد 
ــاروری  ــر از ناب ــل تحمــل ت ــی ناشــی از آن را غیرقاب و فشــار روان

مــی داننــد )6(. 
در نتیجــه در ایــران بــا اینکــه شــرع و قانــون، بــه زوج هــای نابارور 
بــرای جدایــی و طــالق آزادی عمــل داده اســت، امــا برخــی از ایــن 
ــاد  ــی و محیطــی زی ــی رغــم تحمــل فشــارهای روان ــا عل زوج ه
تصمیــم مــی گیرنــد بــا هــم بماننــد و زندگــی شــان را بــا وجــود 
فرزنــددار نشــدن ادامــه دهنــد. هــر چنــد در واقــع رابطــه ی زن و 
شــوهری از زمــان تشــخیص نابــاروری بــا چالشــی جــدی مواجــه 
مــی شــود، امــا بــه نظــر مــی رســد بســیاری از زوج هــا بــه خوبــی 
بــا ایــن شــرایط خــود را وفــق داده و از منابــع مناســبی بــرای مواجه 
ــا ایــن شــرایط برخــوردار هســتند و نتیجــه ی بعضــی از  شــدن ب
ــای  ــیاری از زوج ه ــرای بس ــد ب ــی ده ــان م ــز نش ــات نی تحقیق
نابــارور ایــن تجربــه، فرصتــی فراهــم مــی آورد تــا کیفّیــت رابطــه 
ــوند  ــر ش ــی ت ــم صمیم ــیده و باه ــاء بخش ــان را ارتق ــا همسرش ب
ــاروری  ــد ناب ــد هرچن ــی دهن ــزارش م ــان گ )13(. برخــی از محقق
مــی توانــد تجربــه ای بســیار اســترس زا باشــد، امــا در عیــن حــال 
بــه دلیــل اشــتراک تجربــه ی زوج نابــارور در افــکار و احساســات 
و حمایــت متقابــل آنهــا از یکدیگــر و ایجــاد صمیمــت بیــن آنهــا، 
مــی توانــد تأثیــری مثبــت بــر کیفّیــت رابطــه ی زناشــوئی آنهــا 
ــل اینکــه در تعــدادی از تحقیقــات در  ــه دلی داشــته باشــد )14(. ب
ــه بررســی  ــواده و مشــکالت آن بــه طــور خــاص ب زمینــه ی خان
کیفّیــت زندگــی زناشــوئی زوج هــای نابــارور در کشــورهای غربــی 
پرداختــه شــده اســت )15،16( و خانــواده هــای اصلــی در کیفیــت 
زندگــی زناشــویی زوج هــای نابــارور نقشــی مهــم و انکارناپذیــر  در 
موفقیــت و شکســت رابطــه زناشــویی فرزنــدان خــود دارنــد و ایــن 
عامــل از مؤلفه هــای خــاص فرهنــگ هــای جمــع گــرا از جملــه 
ایــران اســت )17(، و بــا توجــه بــه اینکه بررســی پیشــینه پژوهشــی 
نشــان داد کــه پژوهش هــای گذشــته بیشــتر بــه بررســی عوامــل 
فــردی و رابطــه ای بیــن زوجیــن پرداختــه شــده اســت. در نتیجــه 
ــی و نقشــی کــه  ــه عامــل خانواده هــای اصل ــه نظــر می رســد ب ب
ــردن کیفیــت زناشــویی زوجیــن داشــته باشــند  ــد در باالب می توانن
اشــاره نشــده اســت، محقــق در ایــن تحقیــق قصــد دارد مضامیــن 
مرتبــط بــا نقــش خانــواده هــای اصلــی در کیفّیــت زناشــوئی زوج 

هــای نابــارور ایرانــی را شناســائی و تبییــن نمایــد.

روش کار
ــواده هــای اصلــی در کیفیــت  بــرای درک و شناســایی نقــش خان
زندگــی زناشــویی زوج هــای نابــارور، تحقیــق حاضــر بــا رویکــرد 
ــف و  ــت کش ــی جه ــرد کیف ــه رویک ــرا ک ــد؛ چ ــام ش ــی انج کیف
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تطبیــق پاســخ هــای واقعــی بــه مســائل دنیــای واقعــی بــه شــیوه 
ای کــه در بافــت کّمــی امــکان پذیــر نیســت، مورداســتفاده قــرار 
مــی گیــرد. باتوجــه بــه هــدف تحقیــق بــرای ورود بــه درون جهان 
زیســته کنشــگران تحقیــق و بررســی تجربیــات زندگــی آنهــا، ایــن 
ــا رهیافــت کیفــی انجــام شــده اســت )18(. جامعــه ی  مطالعــه ب
ــز  ــه مرک ــه ب ــود ک ــاروری ب ــای ناب ــام زوج ه ــق شــامل تم تحقی
تحقیقــات نابــاروری یــزد مراجعــه کــرده، پرونــده ی آنهــا موجــود 
ــان  ــا وجــود داشــت، درم ــا آنه ــراری تمــاس ب ــکان برق ــود و ام ب
ــه  ــکان اینک ــن رو ام ــوده اســت و از ای ــق ب پزشــکی شــان ناموف
در حیــن انجــام تحقیــق فرزنــد بیولوژیــک داشــته باشــند منتفــی 
ــیوه  ــتفاده از ش ــا اس ــر ب ــش حاض ــری در پژوه ــه گی ــود. نمون ب
نمونــه گیــری هدفمنــد و بــه ایــن صــورت انجــام شــد کــه ضمــن 
همــکاری بــا کلینیــک درمــان نابــاروری یــزد، از بیــن زوج هــای 
نابــارور اولیــن زوجــی کــه متناســب با مــالک هــای اولیــه ی ورود 
بــه پژوهــش )یعنــی مــالک هایــی کــه بــا مشــاهده ی پرونــده ی 
مراجعــان قابــل بررســی اســت( بــود، بــه طــور هدفمنــد انتخــاب 
ــه در  ــارکت آگاهان ــرایط مش ــی ش ــاس و بررس ــن تم ــد و ضم ش
ــه ی  ــی، مصاحب ــه ی آشــنایی و مقدمات ــق و انجــام مصاحب تحقی
ــد  ــن رون ــا انجــام شــد.  ای ــا آنه ــز ب ــی نی ــه ســاختارمند نهای نیم
بــه صــورت هدفمنــد دربــاره ی ســایرین نیــز انجــام گرفــت و تــا 
ــه دســت  ــت. داده هــای ب ــه یاف ــه اشــباع نظــری ادام رســیدن ب
آمــده از هــر مصاحبــه در بــار دوم بــه وضعیــت اشــباع رســید. علت 
اشــباع بــرای بــار دوم ایــن اســت کــه داده هــای مصاحبــه اول پس 
از کدگــذاری اولیــه، بــا همــان کنشــگران بــه صــورت تلفنــی مورد 
بررســی مجــدد قــرار گرفــت تــا اگــر اطالعــات اضافــی وجــود دارد 
ــد شــدند  ــا تأیی ــه شــود و چــون داده ه ــی اضاف ــه داده هــای قبل ب
اطالعــات جدیــدی اضافــه نشــد و در نتیجــه بــه اشــباع رســید. در 
مــورد ســطح کیفّیــت زناشــوئی زوج هــای نابــارور، مــالک هــای 
ــام  ــه تم ــرد ک ــی ک ــاد م ــان را ایج ــن اطمین ــه ای ــش نمون گزین
ــت زناشــوئی  ــن پژوهــش از ســطح کیفّی ــدگان در ای شــرکت کنن
ــر  ــدم ب ــال، مق ــن ح ــا ای ــد. ب ــگر برخوردارن ــر پژوهش موردنظ
گزینــش نهایــی، »مقیــاس کیفّیــت زناشــوئی )RDAS(« جهــت 
ارزیابــی اولیــه ی کیفّیــت زندگــی زناشــوئی زوج هــا ـ بــر اســاس 
 GHQ-28 آنچــه در پژوهــش تعریــف شــده اســت ـ و پرسشــنامه
ــا هــدف تشــخیص جمعیــت برخــوردار از ســالمت عمومــی ـ  ـ ب
ــالش شــد  ــه انجــام شــد. در ضمــن ت ــروه نمون ــورد گ ــز در م نی
در نمونــه ی پژوهــش، انــواع مختلــف نابــاروری)زن نابــارور، مــرد 
نابــارور، مــرد و زن نابــارور و نابــاروری نامشــخص( وجــود داشــته 
ــا توجــه  ــز ب ــق نی ــه در تحقی باشــد. مــالک هــای گزینــش نمون
ــی و فارســی  ــود: ایران ــه اهــداف پژوهــش شــامل ایــن مــوارد ب ب
ــه  ــت مراجع ــوده و عل ــارور ب ــف ناب ــق تعری ــودن زوج، طب ــان ب زب

ــن ازدواج  ــی اولی ــد، ازدواج کنون ــاروری باش ــان ناب ــان درم ی آن
شــان باشــد، حداقــل پنــج ســال از نابــاروری آنهــا گذشــته باشــد و 
تاکنــون صاحــب فرزنــد نشــده باشــند، زوج بــه جــز نابــاروری دچار 
بیمــاری جســمانی حــاد یــا مزمــن دیگــری نباشــند، ازدواج خــود را 
ــت زناشــوئی،  ــی کــرده و در مقیــاس کیفّی ــاال ارزیاب ــت ب ــا کیفّی ب
ــر از 35 کســب کننــد، فــرم اطالعاتــی و رضایــت  نمــره ای باالت
نامــه شــرکت در پژوهــش را تکمیــل کــرده باشــند و باتوجــه بــه 
نتیجــه ی پرسشــنامه GHQ-28 از جمعیــت برخــوردار از ســالمت 
عمومــی باشــند. کنشــگران بــر اســاس مالک هــای ورود از ســوی 
مســئوالن مرکــز درمــان نابــاروری یــزد شناســایی شــدند و پــس 
ــد.  از هماهنگــی هــای الزم در مطالعــه ی حاضــر شــرکت کردن

ــه  ــه ی نیم ــن پژوهــش از مصاحب ــات ای ــردآوری اطالع ــرای گ ب
شــد.  اســتفاده   )Semi-structured Interview( ســاختارمند 
ــواع  ــن ان ــول تری ــی از معم ــد یک ــاختار من ــه س ــه نیم مصاحب
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــی م ــات کیف ــه در تحقیق ــت ک ــه اس مصاحب
مــی گیــرد کــه در آن از تمــام پاســخگویان ســؤال هــای مشــابهی 
پرســیده مــی شــود، امــا آنهــا آزادنــد کــه پاســخ خــود را بــه هــر 
طریقــی کــه مایلنــد ارائــه دهنــد و مســئولیت رمزگردانــی پاســخ 
ها)کدگــذاری( و طبقــه بنــدی آنهــا بــر عهــده خــود محقــق اســت. 
در ایــن شــکل از مصاحبــه، مجموعــه ای از ســؤاالت اولیــه تهیــه 
ــاف  ــا انعط ــه ـ ب ــام مصاحب ــا انج ــورت رودررو ب ــه ص ــده و ب ش
ــرد  ــی گی ــرار م ــی ق ــورد بررس ــخ ـ م ــش و پاس ــری در پرس پذی
)19(. باتوجــه بــه هــدف تحقیــق، محورهــای زیــر در مصاحبــه بــه 
عنــوان محورهــای اصلــی ســواالت »ارتبــاط زوج بــا خانــواده های 
ــاروری زوج« و  ــه ناب ــی ب ــای اصل ــواده ه ــش خان ــی«، »واکن اصل
ــواده هــای اصلــی در کیفیــت زندگــی زناشــویی زوج  »نقــش خان
هــا« در نظــر گرفتــه شــد و باتوجــه بــه ماهیــت نیمــه ســاختاریافته 
ی آن، ســواالت دیگــری نیــز باتوجــه بــه پاســخ هــا و بــه منظــور 
روشــن تــر شــدن مفهــوم پاســخ هــای ارائــه شــده امــکان طــرح 
ــه ای از  ــه مجموع ــود ک ــورت ب ــن ص ــه ای ــد کار ب ــت. رون داش
ــر اســاس نظــر چنــد متخصــص مرتبــط تهیــه  ســؤاالت اولیــه ب
شــده و بــه صــورت رودررو بــا انجــام مصاحبــه مــورد اکتشــاف و 
بررســی قــرار گرفــت. بــه منظــور انجــام مصاحبه هــا دســتورالعملی 
تهیــه شــد. در ابتــدای مصاحبــه بــه طــور کلــی هــدف پژوهــش 
ذکــر شــد و تأکیــد شــد کــه از مصاحبــه هــا تنهــا بــرای مقاصــد 
ــچ وجــه  ــه هی ــراد ب ــت اف پژوهشــی اســتفاده خواهــد شــد و هوی
ــخص  ــده مش ــر ش ــاالت منتش ــق و مق ــای تحقی ــزارش ه در گ
نخواهــد شــد. بعــد از امضــای فــرم رضایــت آگاهانــه شــرکت در 
تحقیــق توســط کنشــگران، بــرای ضبــط صــدای مصاحبــه کســب 
اجــازه گردیــد و در صــورت مخالفــت بــا ضبــط صــدای مصاحبــه، 
صرفــاً از نظــرات یادداشــت برداشــته شــد. در پایــان هــر جلســه ی 
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مصاحبــه نیــز از مصاحبــه شــوندگان درخواســت شــد کــه چنانچــه 
مطلــب دیگــری بــرای طــرح دارنــد اضافــه کننــد. مصاحبــه هــا در 
اتــاق روان شناســی مرکــز درمــان نابــاروری انجــام گرفــت. تعــداد 
کنشــگران پژوهــش 15 زوج بودنــد کــه مصاحبه هــا بــا هــر دو زوج 
انجــام گرفتــو مــدت زمــان هــر مصاحبــه بیــن 70 تــا 90 دقیقــه 
ــه مشــارکت  ــل و عالق ــزان تحم ــا، می ــه ه ــا گفت بود)متناســب ب
کننــدگان(. پــس از انجــام هــر مصاحبــه، بــه دقــت مصاحبــه روی 
ــاز،  ــس از بررســی و در صــورت نی ــد و پ ــازی ش ــاده س ــذ پی کاغ

ســواالت جدیــدی اضافــه گردیــد.
مراجعــان بــا اطــالع از هــدف پژوهــش و داشــتن حــق خــروج از 
پژوهــش، در مطالعــه مشــارکت نمودنــد. پــس از اطمینــان دادن به 
مراجعــان از محرمانــه بــودن اطالعــات، اجــازه ضبــط مصاحبــه هــا 
از مشــارکت کننــدگان گرفتــه شــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه بــرای 
محفــوظ مانــدن مشــخصات کنشــگران در گــزارش تحقیــق، از نام 
مستعار)شــرکت کننــده شــماره1، 2 و ...( بــرای آنهــا اســتفاده شــد. 
پــس از پیــاده ســازی همــه مصاحبــه هــا، داده هــای بــه دســت 
 Thematic( ــون ــل مضم ــا روش تحلی ــا ب ــه ه ــده از مصاحب آم
Analysis( مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت. تحلیــل مضمون 

روشــی اســت بــرای شناســایی، تجزیــه و تحلیــل و ارائــه داده هــا 
ــی و  ــای کیف ــود در داده ه ــای موج ــی از مدل ه ــب گزارش در قال
ــه دســت  ــب ب ــه اغل ــی ک ــه طــی آن داده های ــدی اســت ک فراین
ــه  آمــده از مصاحبه هــای کیفــی هســتند و تبدیــل ایــن داده هــا ب
یافته هایــی منســجم و یکپارچــه و غنــی اســت )19(. مراحــل کار 
بــه صــورت مختصــر عبــارت بــود از: 1- پیــاده ســازی: مصاحبــه 
ــدن  ــپ شــدند 2- خوان ــه کلمــه تای ــط شــده، کلمــه ب هــای ضب
متــن مصاحبــه هــا و آشــنایی بــا متــن: متــون موردنظــر، چندیــن 
مرحلــه بازخوانــی شــد تــا فهــم کلــی از مطالــب موجــود حاصــل 
آیــد 3- جداســازی متــن بــر اســاس جمــالت، ســطور یــا پاگــراف 
ــه  ــه ارائ ــی ک ــوع و محتوای ــب موض ــه برچس ــون مصاحب ــا: مت ه
شــد، بــه صــورت ســطر بــه ســطر، جملــه بــه جملــه و پاراگــراف 
ــی  ــد مفهوم ــک ک ــال ی ــد 4- اتص ــازی ش ــراف، جداس ــه پاراگ ب
ــا                                   ــالت ی ــطرها، جم ــک از س ــر ی ــه ه ــی( ب ــارت مفهوم ــه )عب ب
پاراگــراف هــا )کــه حــاوی متــن خــام مصاحبــه هــا بــود( 5- انجام 
مراحــل ســه گانــه کدگــذاری بــر اســاس روش تحلیــل مضمــون 
)تماتیــک(: الــف. مفاهیــم خام)اولیــه(؛ ب. مقولــه هــا و ج. مضامین.
ــار  ــز از چه ــای پژوهــش نی ــار داده ه ــور صحــت و اعتب ــه منظ ب
شــاخص اعتبــار لینکلــون )Lincoln( اســتفاده گردیــد )20(؛ بــرای 
ــس از  ــا پ ــار )Trustworthiness( داده ه ــت اعتب ــن قابلی تضمی
تحلیــل، هــر مصاحبــه دوبــاره بــه شــرکت کننــده ارجــاع شــد تــا 
صحــت و ســقم مطالــب تاییــد و در نهایــت، تغییــرات الزم اعمــال 
 ،)Conformability( ــق ــت تصدی ــن قابلی ــت تضمی ــردد. جه گ

ســعی بــر آن بــود کــه پژوهشــگر پیــش فــرض هــای پیشــین خود 
را تــا حــد امــکان در فراینــد جمــع آوری اطالعــات دخالــت ندهــد. 
جهــت تصدیــق قابلیــت اطمینــان و کفایــت )Dependability(، از 
راهنمائــی و نظــارت همــکاران متخصــص کــه در پژوهــش حاضــر 
اســتادان راهنمــا و مشــاور بودنــد، اســتفاده شــد و متــن مصاحبــه 
ــص  ــک متخص ــتادان و ی ــه اس ــا ب ــذاری ه ــی کدگ ــت بررس جه
پژوهــش کیفــی ارائــه گردیــد. جهــت افزایــش قابلیــت تعمیــم و 
انتقــال بــه موقعیــت هــای دیگــر )Transferability(، ایــن تالش 
صــورت گرفــت کــه بــرای شــرکت در پژوهــش تــا حــد امــکان از 
ــر دو  ــارور، ه ــارور، زن ناب ــرد ناب ــاروری )م ــه ی ناب ــواع چهارگان ان
نابــارور و ناشــناخته( و نیــز افــرادی بــا ســطح تحصیــالت، ســطح 
ــاوت  ــدت متف ــول م ــا ط ــرادی ب ــز اف ــی و نی اقتصــادی ـ اجتماع
ــک  ــج ســال ـ اســتفاده شــود. این ــل پن ــاروری ـ حداق دوره ی ناب
ابزارهایــی ورود کنشــگران بــه پژوهــش بــه طــور مختصــر معرفــی 

مــی شــوند.
مقیــاس کیفّیــت زناشــوئی )RDAS(: مقیــاس کیفیــت زناشــویی 
ــد نظــر شــده توســط باســبی )Busby( و  )RDAS( ـ فــرم تجدی
همــکاران در ســال 1995 ســاخته شــده اســت ـ کــه بــه منظــور 
ســنجش میــزان کیفیــت روابــط زناشــویی بــه کار مــی رود )21(. 
ــزار  ــن اب ــرای ای ــرش ب ــزات، نقطــه ب ــل تمای ــا اســتفاده از تحلی ب
2/84 محاســبه شــده اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه اگــر نمــره کیفّیــت 
ــت زناشــویی  ــر از 2/84 بشــود، دارای کیفّی ــردی باالت زناشــوئی ف
خــوب اســت و اگــر زیــر ایــن نمــره دریافــت کنــد، دارای کیفیــت 
ــنامه  ــیت پرسش ــن حساس ــد. همچنی ــی باش ــف م ــوئی ضعی زناش
ــرآورد شــده اســت.  74/12 درصــد و ویژگــی آن 78/47 درصــد ب
در پژوهــش یوســفی )Usefi(، ضرایــب آلفــای کرونبــاخ و تنصیــف 
پرسشــنامه کیفیــت زناشــوئی در کل نمونــه بــرای 14 مــاده و عامل 
هــای چهارگانــه اســتخراج شــده، بــه تفکیــک جنــس بــاالی 0/70 
بــوده کــه حاکــی از همگونــی و همســانی مــاده هــای پرسشــنامه 

هســتند )22(.
پرسشــنامه ســالمت عمومــی )GHQ-28(: بالینگــران و محققــان 
بــه طــور معمــول از پرسشــنامه هــای خــود ـ گزارشــگری بــرای 
ــتفاده  ــی اس ــالت درمان ــش آثارمداخ ــم و پای ــردن عالئ ــرند ک س
ــالمت  ــنامه ی س ــا پرسش ــن ابزاره ــی از ای ــه یک ــد ک ــی کنن م
عمومــی )GHQ( اســت. ایــن پرسشــنامه از روایــی و اعتبــار 
باالیــی برخــوردار اســت. مطالعــات مختلــف در ایــران اعتبــار ایــن 
پرسشــنامه را بــا اســتفاده از آلفای کرونبــاخ از 0/88 تــا 0/91 )23(، 
حساســیت آن را بیــن 83 تــا 88 درصــد، کارآیــی آن را 76 درصــد 
و میــزان اشــتباه کلــی طبقــه بنــدی آن 2/8 تــا 19 درصــد گــزارش 
کــرده انــد )24(. ایــن پرسشــنامه ابــزاری خودایفــاء بــوده کــه جهت 
ــی رود.  ــه کار م ــی ب ــناختی و عاطف ــالالت روان ش ــنجش اخت س
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بــر اســاس دســتورالعمل ایــن پرسشــنامه افزایــش نمــره بــا بدتــر 
شــدن وضعیــت ســالمت روان همــراه اســت و نمــرات بیشــتر از 
24 بــه عنــوان عالئــم مرضــی در نظــر گرفتــه شــده اســت )23(. 
ــِش  ــالق در پژوه ــه اخ ــالق را از کمیت ــد اخ ــش ک ــن پژوه ای
IR.SSU.RSI.  ــه ــا شناس ــزد ب ــل ی ــوم تولیدمث ــکده عل پژوهش

REC.1396.11 دریافــت کــرده اســت.

یافته ها
بــرای تجزیــه و تحلیــل داده هــای پژوهــش حاضــر از روش تحلیل 
مضمــون اســتفاده شــد. از میــان فهرســت کدهای اســتخراج شــده 
در مرحلــه جمــع آوری داده هــا، مفاهیــم بااهمیــت و تکرارشــونده 
ــوع داده  ــر اســاس ن ــم ب ــا و مفاهی ــن کده ــط بی ــه رواب باتوجــه ب
ــاوت  ــا و تف ــباهت ه ــایی ش ــرار و شناس ــای تک ــیوه ه ــا از ش ه
ــن  ــده در ای ــای مشــارکت کنن ــداد زوج ه ــد. تع ــایی ش ــا شناس ه
پژوهــش 15 زوج بودنــد کــه اطالعــات جمعیــت شــناختی آنهــا در 

)جــدول 1( آمــده اســت. 

جدول 1: مشخصات جمعّیت شناختی کنشگران تحقیق

طول دوره شغلتحصیالتسنزوج مشارکت کننده/شهرشماره
درمان های ناموفقنوع نابارورینابارروی

زن/کرمان1
مرد/کرمان

34
37

فوق دیپلم
دیپلم

کارمند
IUI و IVFناشناخته14سالراننده

زن/آبادان2
مرد/آبادان

48
48

ابتدائی
ابتدائی

خانه دار
دارو درمانی و کمک باروریهر دو نابارور25سالراننده

زن/یزد3
مرد/یزد

37
42

دیپلم
دیپلم

خانه دار
درمان های داروئی و IVFزن نابارور14سالآزاد

زن/اقلید4
مرد/اقلید

31
34

لیسانس
دیپلم

کارمند
دو بار درمان IVFناشناخته8سالراننده

زن/اصفهان5
مرد/اردکان

36
39

کارشناسی
کارشناسی ارشد

کارمند
دارو درمانیمرد نابارور12سالکارمند

زن/یزد6
مرد/یزد

31
34

دیپلم
فوق دیپلم

خانه دار
دو بار درمان IVFمرد نابارور9سالنظامی

زن/یزد7
مرد/یزد

23
23

فوق دیپلم
فوق دیپلم

خانه دار
طب سوزنی و IVFمرد نابارور5سالکارمند

زن/یزد8
مرد/یزد

42
62

کارشناسی
کارشناسی ارشد

خانه دار
دارودرمانی، زن نابارور10سالمهندس

IUI طب سوزنی و
زن/یزد9

مرد/یزد
33
35

کارشناسی ارشد 
کارشناسی

کارمند
طب سوزنی و مرد نابارور6سالروزنامه نگار

عمل جراحی واریس
زن/آذربایجان غربی10

مرد/آذربایجان غربی
35
43

کارشناسی
کارشناسی

حسابدار
دارو درمانیزن نابارور10سالکارمند

IVF و IUI

زن/اهواز11
مرد/اهواز

25
35

سیکل
دیپلم

خانه دار
دارودرمانیهر دو نابارور6سالکارگر

IUI

زن/اهواز12
مرد/اهواز

26
29

دیپلم
سیکل

خانه دار
دارو درمانیناشناخته6سالکشاورز

IVF و IUI

زن/یزد13
مرد/یزد

25
26

دیپلم
ابتدائی

خانه دار
دارو درمانیزن نابارور5سالمکانیک

IVF و IUI

زن/بهاباد14
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ــد کنشــگران  همــان طــور کــه در )جــدول 1( مشــاهده مــی کنی
تحقیــق از اقشــار گوناگــون جامعــه و از اهالــی شــهرهای مختلــف 
کشــور انتخــاب شــده انــد، از ســطح تحصیــالت متنوعــی 
برخوردارنــد، ســن آنهــا بین 23 تــا 62 ســال و طــول دوره ناباروری 
شــان از 5 ســال تــا 25ســال متغیــر اســت. همچنیــن تــالش شــده 
اســت تــا کنشــگران تحقیــق از انــواع متفــاوت نابــاروری انتخــاب 
شــوند) کــه شــامل40درصد زن نابــارور، 26/7درصــد مــرد نابــارور، 
ــق  ــد(. طب ــارور بودن 20درصــد ناشــناخته، 13/3درصــد هــر دو ناب
یافتــه هــای پژوهــش، تجزیــه و تحلیــل داده هــا منجــر بــه تولیــد 

ــد و در  ــی ش ــون فرع ــه و 9 مضم ــه و 22 مقول ــوم اولی 129 مفه
نهایــت مضامیــن اصلــی مرتبــط بــا نقــش خانــواده هــای اصلــی 
ــای  ــوئی زوج ه ــی زناش ــت زندگ ــطح کیفی ــاء س ــظ و ارتق در حف
ــد از:  ــق عبارتن ــگران تحقی ــه کنش ــروه نمون ــن گ ــارور در بی ناب
»مواجهــه آگاهانــه و مدبّرانــه خانــواده هــا بــا نابــاروری«، »حمایت 
و مســاعدت همــه جانبــه خانــواده هــا«، »ســالمت و رابطــه حســنه 
خانــواده هــای اصلــی« و»نقــش خانــواده هــا در ســازگاری زوج و 

ــداری ازدواج«. پای

 جدول 2: مقوله ها، مضامین فرعی و اصلی مرتبط با نقش خانواده های اصلی در کیفیت زناشویی زوج های نابارور

مضامین فرعیمقوله ها مضامین اصلی  
تاثیرگذاری و تاثیرپذیری طبیعی خانواده ها از ناباروری زوج/ 

عدم فاجعه سازی خانواده ها از ناباروری/ اعتماد به زوج 
برای تصمیم گیری مستقالنه/ رویارویی عاقالنه با ناباروری 

زوج)1(/ عدم مداخله در فرایند درمان/ راهنمایی دلسوزانه زوج 
در فرایند درمان/ تزریق خوش بینی به زوج در طول درمان/ 
ترغیب به پیگیری فرایند درمان )2(/ عدم سرزنش و اجبار 

زوج برای بچه دار شدن/ حفظ احترام زوج نابارور/ پذیرش بی 
قید و شرط فرد نابارور)3(/ 

واکنش مدبّرانه خانواده ها به ناباروری )1(/ 
عملکرد مثبت و مؤثر خانواده ها در فرایند درمان 
)2(/ برخورد همراه با احترام و حفظ عزت نفس 

زوج در برابر ناباروری )3(/

مواجهه آگاهانه و مدبّرانه خانواده 
ها با ناباروری

حمایت روان شناختی خانواده ها/ دلگرمی خانواده ها/ تحسین 
زوج نابارور توسط خانواده ها )4(/ مساعدت مالی خانواده ها/ 

پشتیبانی معنوی خانواده ها )5(/

حمایت و دلگرمی خانواده ها )4(/ پشتیبانی مادی 
و معنوی خانواده ها)5(/

حمایت و مساعدت همه جانبه 
خانواده ها

رابطه حسنه خانواده های اصلی باهم )6(/ داشتن خانواده 
سالم/ باز بودن خانواده نسبت به تغییر)7(/

رابطه حسنه خانواده های اصلی با همدیگر)6(/ 
سالمت خانواده اصلی )7(/

سالمت و رابطه حسنه خانواده 
های اصلی باهم

موضع گیری در برابر طالق و پایداری ازدواج )8(/ کمک به 
سازگاری زوج با تفاوت های خانوادگی/ کمک خانواده ها به 

کاهش تاثیرپذیری زوج از حرف دیگران )9(/

حمایت قاطع خانواده ها از پایداری ازدواج )8(/ 
کمک بهسازگاری سالم زوج )9(/

نقش خانواده ها در سازگاری زوج 
و پایداری ازدواج

 

ــا  ــل داده ه ــه و تحلی ــدول 2(، تجزی ــای )ج ــه ه ــر اســاس یافت ب
ــه  ــه، 11 مقول ــوم اولی ــد 55 مفه ــه تولی در مضمــون اول منجــر ب
ــه  ــواده هــا ب ــه خان و 3 مضمــون فرعــی شــامل »واکنــش مدبّران
ــد  ــا در فراین ــواده ه ــر خان ــت و مؤث ــرد مثب ــاروری«، »عملک ناب
ــس  ــزت نف ــظ غ ــرام و حف ــا احت ــراه ب ــورد هم ــان« و »برخ درم
زوج  در برابــر نابــاروری« و در نهایــت مضمــون اصلــی »مواجهــه 
ــه  ــک ب ــد. این ــاروری« ش ــا ناب ــا ب ــواده ه ــه خان ــه و مدبّران آگاهان
ــن  ــده ی ای ــکیل دهن ــی تش ــن فرع ــن مضامی ــائی و تبیی شناس

ــم. ــی پردازی ــی م ــون اصل مضم
واکنــش مدبّرانــه خانــواده هــا بــه نابــاروری: ایــن مضمــون فرعــی 
ــری  ــذاری و تاثیرپذی ــه »تاثیرگ ــار مقول ــه و چه از 40 مفهــوم اولی
ــازی  ــه س ــدم فاجع ــاروری زوج«، »ع ــا از ناب ــواده ه ــی خان طبیع
خانــواده هــا از نابــاروری«، »اعتمــاد بــه زوج بــرای تصمیــم گیــری 
ــکیل  ــاروری زوج« تش ــا ناب ــه ب ــی عاقالن ــتقالنه«و »رویاروی مس
شــده اســت. بنــا بــه گفتــه برخــی از زوج هــای مشــارکت کننــده 

ــاال رفتــن ســن  ــواده هــای شــان نگــران ب در ایــن پژوهــش خان
زوج و ادامــه نابــاروری شــان بودنــد، از نابــاروری زوج حتــی گاهــی 
بیــش از خــود آنهــا ناراحــت بودنــد و نســبت بــه آن بــی تفــاوت 
نبودنــد، خانــواده هــا بــا آگاهــی از نابــاروری فرزنــدان دچــار شــوک 
شــده بودنــد، والدیــن در صــورت تــک فرزنــد بــودن بــرای بچــه 
ــی  ــد، نوع ــی کردن ــتری م ــه بیش ــالش و مداخل ــدن زوج ت دار ش
ــه  ــخگویی ب ــه پاس ــزام ب ــر ال ــه خاط ــی را ب ــار روان ــاس فش احس
ــر  ــاروری زوج را ب ــد، ناب حــرف هــای دیگــران تحمــل مــی کردن
ازدواج خواهــر ـ برادرهــا مؤثــر مــی دانســتند، نابــاروری فرزنــدان 
شــان را فقــط در حــد یــک بیمــاری مــی دانســتند، بــه اســتقالل 
ــاد  ــی اعتم ــت زندگ ــیر درس ــاب مس ــس زوج در انتخ ــزت نف و ع
ــا  ــدن ی ــرای تصمیــم گیــری جهــت مان ــه خــود زوج ب داشــتند، ب
جدایــی بــا وجــود نابــاروری اختیــار داده بودنــد، تــالش داشــتندکه 
ــزان  ــه می ــد، ب ــه زوج وارد نکنن ــی ب ــاروری استرس ــر ناب ــه خاط ب
ــی  ــه م ــاروری توج ــون ناب ــت پیرام ــاره صحب ــیت زوج درب حساس
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کردنــد و عکــس العمــل هــای مناســب نشــان مــی دادنــد، آنهــا 
ســعی نمــی کردنــد یکــی از زن یــا شــوهر را در موضــوع نابــاروری 
مقصــر جلــوه دهنــد، مرتبــا مشــکل نابــاروری را بــه روی آنهــا نمی 
آوردنــد، بــه فــرد نابــارور طعنــه و کنایــه نزننــد، نــزد فرزندشــان از 
نابــاروری همســر او گلــه گــزاری نکننــد، بــا برخــوردی عاقالنــه بــا 
نابــاروری زوج شــرایط و زمینــه ای بــرای گفتگــوی آزادانــه آنهــا با 
خــود فراهــم مــی کردنــد و در مجمــوع بــا نابــاروری زوج برخــورد 
ــا ایــن وجــود واکنــش هــای  ــه ای داشــتند. ب ــه و صبوران معقوالن
ــود؛  ــواده هــا انجــام گرفتــه ب ناپختــه نیــز از جانــب برخــی از خان
ــواده هــای شــان  ــان داشــتند خان ــال برخــی از کنشــگران اذع مث
بعــد از تشــخیص نابــاروری هنــگام مواجهــه بــا زوج ســرد برخــورد 
ــزد  ــا ن ــا آن ه ــی ب ــدون هماهنگ ــاروری زوج را ب ــد، ناب ــرده ان ک
دیگــران افشــاء کــرده بودنــد و بــرای تعییــن تقصیــر در نابــاروری 

تــالش مــی کردنــد.
»مــا خانــواده هامــون واقعــا بــا مــا راه میــان... از طــرف خونــواده 
خانــم چــون خانمــم دختــر اول بــود و مــا تــازه ازدواج کــرده بودیــم 
و بچــه هاشــون هیــچ کســی ازدواج نکــرده بــود، اونهــا راحــت تــر 
بــا ایــن مســأله کنــار میومدنــد و خیلــی بــا مــا راحــت بودند. شــاید 
ــا بگــن چــرا بچــه دار نمــی  ــه م ــه ب ــت نشــده ک ــچ وق هــم هی

شــید. در کل مــا راحــت بودیــم« )زوج شــماره5(.
ــن  ــان: ای ــد درم ــا در فراین ــواده ه ــر خان ــت و مؤث ــرد مثب عملک
ــدم  ــه »ع ــار مقول ــه و چه ــوم اولی ــی از 15 مفه ــون فرع مضم
مداخلــه در فراینــد درمــان«، »راهنمایــی دلســوزانه زوج در فراینــد 
ــان«و  ــول درم ــه زوج در ط ــی ب ــوش بین ــق خ ــان«، »تزری درم
ــا  ــه پیگیــری فراینــد درمان«تشــکیل شــده اســت. بن »ترغیــب ب
بــه گفتــه تعــدادی از زوج هــای مشــارکت کننــده در ایــن پژوهــش 
خانــواده هــا در تصمیمــات زوج در مواجهــه بــا درمــان نابــاروری و 
انتخــاب روش درمــان دخالــت نمــی کردنــد، دربــاره هزینــه کــردن 
ــی  ــده ای نم ــت کنن ــرف ناراح ــان ح ــد درم ــان در فراین فرزندش
ــه  ــناختند ب ــی ش ــان م ــرای درم ــی ب ــر پزشــکان مجّرب ــد، اگ زدن
زوج معرفــی مــی کردنــد، والدیــن بــرای کســب اطالعــات جدیــد 
ــه زوج تــالش دلســوزانه  ــال آن ب ــاروری و انتق ــان ناب ــاره درم درب
ــده زندگــی زناشــویی  ــاره مشــکالت آین ــه زوج درب ای داشــتند، ب
ــتقیم  ــنهاداتی غیرمس ــد، پیش ــی کردن ــی م ــد راهنمای ــدون فرزن ب
ــد،  ــی کردن ــه م ــط زوج ارائ ــان توس ــیر درم ــاب مس ــرای انتخ ب
بــه زوج بــرای تامیــن هزینــه هــای درمــان کمــک فکــری مــی 
دادنــد،  بــه درمــان موفــق امیــدوار بــوده و ایــن امیــدواری را بــه 
زوج انتقــال مــی دادنــد، خانــواده هــا بــه فــرد نابــارور بــرای خــوش 
بینــی بــه نتیجــه درمــان دلگرمــی و امیــد مــی دادنــد، زوج را بــه 

ــد و  ــی ترغیــب مــی کردن ــد درمــان در ســن جوان ــری فراین پیگی
نســبت بــه درمــان نابــاروری زوج خنثــی و بــی تفــاوت نبودنــد. بــا 
ایــن وجــود واکنــش هــای ناپختــه نیــز از جانــب برخــی از خانــواده 
هــا در حــوزه درمــان نابــاروری انجــام گرفتــه بــود؛ مثــال برخــی از 
کنشــگران اذعــان داشــتند خانــواده هــای اصلــی زوج را بــه روی 
آوردن بــه روش هــای خرافــی بــرای بچــه دار شــدن ترغیــب مــی 
کردنــد، تجویزهــای تغذیــه ای غیرعلمــی بــرای درمــان نابــاروری 
مــی کردنــد، باورهــای غلــط خــود در زمینــه درمــان های پزشــکی، 
دارویــی و کمــک بــاروری را بــه زوج منتقــل مــی کردنــد، گهــگاه 
در فراینــد درمــان مداخلــه مــی کردنــد و بــه زوج بــرای پیــروی از 

پیشــنهادات درمانــی خــود اصــرار مــی کردنــد.
»مــا هــر وقــت میایــم درمــان یکــی پــول واســه مــون می فرســته 
یکــی میــوه و خوراکــی همــراه مــون مــی کنــه... االن کــه برمــی 
گردیــم خونــه هــی ایــن دعــوت مــون مــی کنــه، اون دعــوت مون 
مــی کنــه. ایــن میــاد خونــه مــون، اون میــاد خونــه مــون. بعضــی 
موقــع هــا کــه مــن عملــی داشــتم برگشــتم، خواهرشــوهرام میــان 
ــه  ــا ب ــوان ج ــه لی ــی ذارن ی ــا. نم ــع ه ــی موق ــن خیل ــک م کم
ــد...  ــم. خواهــرای خودمــم همیــن طــور کمکــم مــی کنن جــا کن

تنهامــون نمــی ذارن خالصــه« )زوج شــماره2(.
ــر  ــس زوج در براب ــزت نف ــظ ع ــرام و حف ــا احت ــراه ب ــورد هم برخ
ــه  ــه و س ــوم اولی ــی از 14 مفه ــون فرع ــن مضم ــاروری: ای ناب
ــدن«،  ــه دار ش ــرای بچ ــار زوج ب ــرزنش و اجب ــدم س ــه »ع مقول
ــارور«و »پذیــرش بــی قیــد و شــرط فــرد  »حفــظ احتــرام زوج ناب
نابارور«تشــکیل شــده اســت. بنــا بــه گفتــه بخشــی از زوج هــای 
مشــارکت کننــده در ایــن پژوهــش اجباریــاز ســوی والدیــن بــرای 
ــا  ــواده ه ــرف خان ــد، از ط ــی کردن ــاس نم ــدن احس ــه دار ش بچ
بخاطــر نابــاروری ســرزنش نمــی شــدند، فشــار آنچنانــی از طــرف 
خانــواده هــا بــه خاطــر نابــاروری متحمــل نمــی شــدند، خواهــر ـ 
برادرهــای زوج  نابــارور نیــز بــا آنهــا رفتــار محترمانــه ای داشــتند، 
خانــواده هــا زوج نابــارور را تحقیــر و تمســخر نمــی کردند،بــه فــرد 
نابــارور از طــرف خانــواده هــا برچســب منفــی زده نمــی شــد، زمینه 
ــواده هــا فراهــم  ــاروری در خان ــاره ناب راحــت صحبــت کــردن درب
شــده بــود، والدیــن آنهــا بیــن فــرد نابــارور و خواهــر ـ برادرهایــش 
فرقــی نمــی گذاشــتند، نابــاروری فرزند)عروس/داماد( را بــرای خود 
انــگ نمــی دانســتند، بــه مقایســه زن نابــارور بــا زنــان دیگــر )مــرد 
نابــارور بــا مــردان دیگــر( نمــی پرداختنــد، بیــن عــروس نابــارور بــا 
بقیــه عــروس هــا )دامــاد نابــارور بــا بقیــه دامادهــا( تبعیــض قائــل 
نمــی شــدند و نابــاروری عــروس )دامــاد( را همچــون فرزنــد خــود 

پذیرفتــه بودنــد.
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»مادرشــوهرم مثــل مــادر خودمــه. همــون جــوری هــم دوســتش 
ــه روی  ــواد ب ــه بخ ــت ک ــور نیس ــن ج ــم ای ــاًل ه ــد اص دارم. بع
ــم بچــه دار  ــید، گفت ــما بچــه دار نمی ش ــه ش ــه ک ــاره و بگ ــن بی م
ــش  ــی بی ــا، خیل ــت داره ه ــی دوس ــم خیل ــی می گ ــم، یعن نمی ش
ــی اصــاًل  ــه، ول از حــد، دوســت داره کــه بچــه ی پســرش رو ببین
ایــن جــور نیســت کــه بخــواد بگــه شــما بچــه دار نمی شــید، ایــن 
زندگــی تــون بــا هــم، یعنــی ادامــه زندگــی تــون بــا هــم صحیــح 
نیســت، یــا از ایــن جــور حرفهــا اصــاًل و ابــداً نمی زنــه. بــا اینکــه 

آدم قدیمــی ای هــم هســت« )زوج شــماره12(.
ــا  ــل داده ه ــه و تحلی ــدول 2(، تجزی ــای )ج ــه ه ــر اســاس یافت ب
ــه و  ــه، 5 مقول ــد 30 مفهــوم اولی ــه تولی در مضمــون دوم منجــر ب
ــواده هــا« و  2 مضمــون فرعــی شــامل »حمایــت و دلگرمــی خان
»پشــتیبانی مــادی و معنــوی خانــواده هــا« و در نهایــت مضمــون 
ــد.  ــا« ش ــواده ه ــه خان ــه جانب ــاعدت هم ــت و مس ــی »حمای اصل
ــه شناســائی و تبییــن مضامیــن فرعــی تشــکیل دهنــده  اینــک ب

ــم. ــی مــی پردازی ی ایــن مضمــون اصل
ــی از 21  ــون فرع ــن مضم ــا: ای ــواده ه ــی خان ــت و دلگرم حمای
مفهــوم اولیــه و ســه مقولــه »حمایــت روان شــناختی خانــواده ها«، 
»دلگرمــی خانــواده هــا«و »تحســین زوج نابــارور توســط خانــواده 
ــای  ــی از زوج ه ــه برخ ــه گفت ــا ب ــت. بن ــده اس ــکیل ش ــا« تش ه
مشــارکت کننــده در ایــن پژوهــش آنهــا تحــت حمایــت عاطفــی 
و روانــی خانــواده هــای شــان بودنــد، نوعــی یــاری همــه جانبــۀ 
خانــواده هــا را از خــود شــاهد بودنــد، همراهــی مؤثــر خانــواده هــا 
ــه  ــد، ب ــی کردن ــین م ــان را تحس ــترک ش ــی مش ــیر زندگ در مس
همدلــی خانــواده هــا بــا شــرایط پــر اســترس زوج نابــارور اذعــان 
داشــتند، امیــدواری دادن خانــواده هــا بــه زوج نابــارور را تاییــد مــی 
کردنــد، بــه نگرانــی و دلســوزی والدیــن خویــش بــرای خــود زوج 
ــر  ــه بچــه اشــاره داشــتند، حرفهــای دلگــرم کننــده والدیــن ب و ن
روحیــه خویــش را مؤثــر مــی دانســتند، بــاور داشــتند بــرای خانواده 
هــای شــان ســالمت روانــی ـ جســمانی شــان در قیــاس بــا بچــه 
دار شــدن اولویــت دارد، بــه دلگرمــی هــای خانــواده هــا بــه خــود 
جهــت تــالش بــی وقفــه بــرای بچــه دار شــدن اشــاره داشــتند، از 
زوج در دوره نقاهــت بعــد از عمــل هــای کمــک بــاروری مراقبــت 
مــی کردنــد، ترغیــب خانــواده هــا بــرای امیــدواری جهــت تامیــن 
هزینــه هــای درمــان را مفیــد مــی دانســتند، تحســین زوج بــرای 
درمــان از طــرف خانــواده هــا را تاییــد مــی کردنــد و همچنیــن بــه 
ــواده هــا  تحســین رابطــه صمیمانــه و عاشــقانه شــان توســط خان

مــی بالیدنــد.
»خانــواده م میگــن انشــاهلل کــه بچــه گیرتــون میــاد، خیلــی هــا 

ــی دوا و دکتــرت  ــد بچــه گیرشــون نیومــده. ول ایــن جــوری بودن
بکــن بــرو دکتــر انشــاهلل گیــرت میــاد. نــه شــما پیریــد نــه خــدا 

ــذاره« )زوج شــماره4(.  ــی می ــر خوب ــا تاثی ــن روی م ــه و ای بخیل
ــن مضمــون فرعــی  ــا: ای ــواده ه ــوی خان ــادی و معن پشــتیبانی م
از 10 مفهــوم اولیــه و دو مقولــه »مســاعدت مالــی خانــواده هــا« 
ــه  ــواده ها«تشــکیل شــده اســت. بنــا ب و »پشــتیبانی معنــوی خان
گفتــه تعــدادی از زوج هــای مشــارکت کننــده در ایــن پژوهــش، 
خانــواده هــا بــرای تأمیــن هزینــه هــای درمان بــدون چشمداشــت 
بــه آنهــا کمــک مــی کردنــد، خانــواده هــا بــه حفــظ عــزت نفــس 
زوج در کمــک مالــی بــه آنها توجه داشــتند، بــرای درمــان ناباروری 
ــرای بچــه  ــر مطلــوب دعــای والدیــن ب ــد، اث زوج دعــا مــی کردن
دار شــدن را بــر رابطــه خویــش شــاهد بودنــد، در بــاور بــه نقــش 
مصلحــت خداونــد در بچــه دار شــدن یــا نشــدن خــود بــا خانــواده 
هــا تفاهــم داشــتند و حتــی در گفتگوهــای خانوادگــی صــالح خــدا 

را مهــم تــر از مداخــالت پزشــکی مــی دانســتند.
»مــی دونــن مشــکل هســت ولــی هیــچ وقــت چیــزی نگفتنــد. 
ــن  ــه م ــا ب ــدل حرفه ــن م ــوان از ای ــه بخ ــد ک ــخصیتی ندارن ش
بزننــد... یــه جورایــی پشــتیبان مــا هســتند... مــادر یــا خواهــر کــه 
باهــم بیشــتر در ارتبــاط هســتیم و خیلــی صمیمــی تــر هســتیم در 
همیــن حــد کــه بگــه درمــان رو پیگیــری کنیــد ولــی دخالتــی نمی 

کننــد... پشــت ســر دعامــون هــم مــی کننــد« )زوج شــماره9(.
        بــر اســاس یافتــه هــای جــدول شــماره 2، تجزیــه و تحلیــل 
ــه،  ــوم اولی ــد 23 مفه ــه تولی ــا در مضمــون ســوم منجــر ب داده ه
ــواده  ــنه خان ــه حس ــامل »رابط ــی ش ــون فرع ــه و 2 مضم 3 مقول
ــی« و در  ــواده اصل ــالمت خان ــر« و »س ــا همدیگ ــی ب ــای اصل ه
نهایــت مضمــون اصلــی »ســالمت و رابطــه حســنه خانــواده هــای 
اصلــی باهــم« شــد. اینــک بــه شناســائی و تبییــن مضامیــن فرعی 

تشــکیل دهنــده ی ایــن مضمــون اصلــی مــی پردازیــم.
رابطــه حســنه خانــواده هــای اصلــی بــا همدیگــر: ایــن مضمــون 
فرعــی از 10 مفهــوم اولیــه و یــک مقولــه »رابطــه حســنه خانــواده 
هــای اصلــی باهــم« تشــکیل شــده اســت. بنــا بــه گفتــه بعضــی 
ــواده هــای  ــن پژوهــش، خان ــده در ای از زوج هــای مشــارکت کنن
ــی شــان نوعــی دوســتی و رفاقــت بیــن خــود ایجــاد کــرده  اصل
بودنــد، رفــت و آمدشــان را بــا همدیگــر حفــظ کــرده بودنــد، نوعی 
احتــرام متقابــل در خانــواده هــا نســبت بــه همدیگــر وجود داشــت، 
ــد،  ــرده بودن ــی شــان را باهمدیگــر محکــم ک ــای خانوادگ پیونده
ــت  ــر کیفی ــش را ب ــی از ازدواج خوی ــای اصل ــواده ه ــت خان رضای
زناشــویی شــان مؤثــر مــی دانســتند و حتــی رابطــه حســنه خانــواد 
هــا بــا همدیگــر را بخاطــر موافقــت شــان بــا ازدواج خویــش مــی 
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دانســتند.
ــناختیم، چــون  ــی ش ــم را م ــواده خان ــی خان ــا از نظــر خانوادگ »م
بابــای خانمــم ســرهنگ راهنمائــی و رانندگــی بودنــد و در شــهر ما 
آدم شــناخته شــده ای بودنــد و مــا شــناخت داشــتیم. بعــد هــم کــه 
رفتیــم بررســی کردیــم کــه باالخــره هــم ســطح باشــیم و اینکــه 
بــه هــر حــال تعریــف هائــی کــه شــنیده بودیــم و برخــوردی کــه 

داشــتیم موردپســند قــرار گرفــت« )زوج شــماره3(.
ــوم  ــی از 19 مفه ــون فرع ــن مضم ــی: ای ــواده اصل ــالمت خان س
اولیــه و دو مقولــه »داشــتن خانــواده ســالم« و»بــاز بــودن خانــواده 
ــه برخــی  ــه گفت ــا ب ــر« تشــکیل شــده اســت. بن ــه تغیی نســبت ب
ــواده هــای  ــن پژوهــش، خان ــده در ای از زوج هــای مشــارکت کنن
اصلــی عملکــرد ســالمی در مواجهــه بــا چالــش نابــاروری داشــتند، 
رابطــۀ ســالمی بیــن پــدر و مادرشــان وجــود داشــته اســت، ســاختار 
ــوده  ــم ب ــی شــان حاک ــواده اصل ــط اعضــای خان ــر رواب ســالمی ب
ــرای  ــی از زندگــی مشــترک ب ــن شــان الگــوی خوب اســت، والدی
ــوان یــک  ــه عن ــد، تعهــد و ســازگاری در ازدواج را ب ــوده ان آنهــا ب
ارزش خانوادگــی مــی دانســتند، پنهــان کاری در زندگــی زناشــوئی 
والدیــن شــان وجــود نداشــت، انتقادپذیــری خانــواده هــا و تــالش 
آنهــا بــرای اصــالح ارتبــاط بــا زوج را تحســین مــی کردنــد و بــه 
ــذر  ــا گ ــاروری ب ــه ناب ــش ب ــا در واکن ــواده ه ــود عملکــرد خان بهب
زمــان و تغییرپذیــری سیســتم خانــواده بــرای پذیــرش نابــاروری 

ــتند. ــان داش زوج اذع
ــواده هــای مــا از همــون اول خــوب بــوده. خیلــی  »ژنتیــک خان
تاثیــر داره. مطلبــی مــی خونــدم کــه نوشــته بــود تربیــت فرزنــد 
قبــل از بــه دنیــا آمــدن بچــه شــروع میشــه. و ایــن خیلــی مهمــه 
ــن.  ــیدن والدی ــوغ رس ــن بل ــه س ــگام ب ــر در هن ــل ت ــی قب و حت
تربیتــی کــه والدیــن انجــام میــدن و رابطــه خودشــون باهــم. در 
اون مطلــب گفتــه شــده بــود کــه از اونجــا شــروع میشــه و بعــدم 
ــال  ــدم س ــدن و بع ــه دار ش ــرای بچ ــم ب ــان ازدواج و تصمی زم
هــای کودکــی و نهایتــا تــا 12 ســالگی شــما تــوان تاثیرگــذاری 

ــد« )زوج شــماره9(. ــت داری در تربی
بــر اســاس یافتــه هــای جــدول شــماره 2، تجزیــه و تحلیــل داده 
ــه، 3  ــد 21 مفهــوم اولی ــه تولی هــا در مضمــون چهــارم منجــر ب
مقولــه و 2 مضمــون فرعــی شــامل »حمایــت قاطــع خانــواده هــا 
ــالم زوج« و در  ــازگاری س ــه س ــک ب ــداری ازدواج« و »کم از پای
نهایــت مضمــون اصلــی »نقــش خانــواده هــا در ســازگاری زوج و 
ــن  ــن مضامی ــه شناســائی و تبیی ــداری ازدواج« شــد. اینــک ب پای
فرعــی تشــکیل دهنــده ی ایــن مضمــون اصلــی مــی پردازیــم.
ــون  ــن مضم ــداری ازدواج: ای ــا از پای ــواده ه ــع خان ــت قاط حمای

ــری در  ــه »موضــع گی ــک مقول ــه و ی ــوم اولی ــی از 11 مفه فرع
ــه  ــا ب ــداری ازدواج« تشــکیل شــده اســت. بن ــر طــالق و پای براب
گفتــه بعضــی از زوج هــای مشــارکت کننــده در ایــن پژوهــش، 
ــی  ــارروی تمایل ــا ناب ــاس ب ــالق زوج در قی ــه ط ــا ب ــواده ه خان
نداشــتند و بــا طــالق آنهــا بــه خاطــر نابــاروری مخالــف بودنــد، 
ــادی  ــا مشــکالت بســیار زی طــالق را امــری قبیــح و مســاوی ب
ــی نهــی  ــکان زن و شــوهر را از جدای ــا حــد ام ــی دانســتند، ت م
ــان در  ــی ش ــگ خانوادگ ــداری ازدواج در فرهن ــد، پای ــی کردن م
قیــاس بــا نابــاروری اهمیــت ویــژه ای داشــت، ادامــه ی زندگــی 

ــود. ــواده هــا اشــتباه نب ــد از نظــر خان ــدون فرزن ــارور ب زوج ناب
»یکــی هــم اینکــه طــالق آخریــن راهــه و دومــا خانــواده هــای 
مــا هــم طــالق رو نمــی پســندند جامعــه هــم طــالق رو نمــی 
ــالق  ــا از ط ــای م ــواده ه ــرای خان ــاروری ب ــل ناب ــنده. تحم پس
ــا و  ــه م ــم ســخته طــالق ن ــل مون ــو فامی ــون ت ــره چ راحــت ت
ــه  ــی ب ــه خیل ــتیم ک ــنتی هس ــواده س ــا ... خان ــواده اونه ــه خان ن
ایــن چیزهــا پایبنــد هســتیم. مــا اصــال نداریــم تــو فامیــل کــه 
کســی طــالق گرفتــه باشــه. مــن همیشــه هــم گفتــم کســی کــه 
طــالق گرفتــه باشــه هزارتــا مشــکل دیگــه واســش پیــش میــاد« 

ــماره9(.  )زوج ش
کمــک بــه ســازگاری ســالم زوج: ایــن مضمــون فرعــی از 
ــا  ــازگاری زوج ب ــه س ــک ب ــه »کم ــه و دو مقول ــوم اولی 10 مفه
ــش  ــه کاه ــا ب ــواده ه ــک خان ــی« و»کم ــای خانوادگ ــاوت ه تف
ــا  ــری زوج از حــرف دیگــران« تشــکیل شــده اســت. بن تاثیرپذی
بــه گفتــه برخــی از زوج هــای مشــارکت کننــده در ایــن پژوهش، 
ــورت  ــازگاری زوج در ص ــکالت س ــل مش ــرای ح ــا ب ــواده ه خان
نیــاز بــه آنهــا کمــک فکــری مــی کردنــد )یــا بــه آنهــا مشــاوره 
ــترس  ــش اس ــرای کاه ــا ب ــواده ه ــد(، خان ــی کردن ــه م را توصی
ناشــی از تفــاوت فرهنگــی نوعــی تســاهل بــه خــرج مــی دادنــد، 
خانــواده هــا بــر پذیــرش بــی قیــد و شــرط زوج فــارغ از تفــاوت 
ــز  ــه انگی ــراز ســخنان تفرق ــد داشــتند،از اب هــای خانوادگــی تاکی
بیــن زن و شــوهر اجتنــاب مــی کردند،برخــورد عاقالنــه خانــواده 
هــا در هنــگام اطــالع یافتــن از اختــالف زن و شــوهر را تحســین 
مــی کردنــد، خانــواده هــا حــد االمــکان حــرف مــردم را بــه زوج 
نابــارور منتقــل نمــی کردنــد و حــرف هــای بیهــوده مــردم را نــزد 

زوج نابــارور کــم اهمیــت جلــوه مــی دادنــد.
»خانــواده ی مــن هیــچ وقــت نشــده کــه ســر بچــه مثــال دعــوا 
راه انداختــه باشــن یــا بحــث ایجــاد کننــد، یــا قهــر کــرده باشــند 
و ... یــا خانــواده ی همســرم چیــزی گفتــه باشــن نبــوده و همیــن 
ــا  ــگاه ه ــت و ن ــم هس ــان ه ــوده همچن ــه از اول ب ــی ک روابط
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دیگــه االن نســبت بــه قدیــم خیلــی بهتــر شــده. هیــچ وقــت هــم 
کســی حــرف خاصــی نمــی زنــه و ســؤال هــم نمــی کنــه...« )زوج 

شــماره3(.

بحث
هــدف اصلــی در پژوهــش حاضــر شناســائی و تبیین نقــش خانواده 
هــای اصلــی در کیفیــت زندگــی زناشــویی زوج هــای نابــارور بــود. 
بــر اســاس نتایــج بــه دســت آمــده از تحلیــل داده هــای کیفــی، 
اولیــن مضمــون اصلــی مرتبــط بــا کیفیــت زناشــویی بــاال در بیــن 
زوج هــای نابــارور مشــارکت کننــده در تحقیــق »مواجهــه آگاهانــه 
و مدبّرانــه خانــواده هــا بــا نابــاروری زوج« بــود. نتایــج تحقیــق در 
ایــن مضمــون بــا یافتــه هــای )25-27( همخــوان اســت. تابینــدا 
)Tabinda( و آمینــا )Amina( در مطالعــه ای تحــت عنــوان 
هــوش هیجانــی بــه عنــوان یــک پیش بینــی کننــده در ســازگاری 
زناشــوئی بــرای نابــاروری بــه ایــن نتیجه رســیدند جــدای از هوش 
هیجانی،خانــواده هــای اصلــی زوج هــای نابــارور نیــز نقــش بســیار 
مهمــی در ســازگاری زناشــویی زوج هــای نابــارور ایفــاء مــی کننــد 
)25(. افــراد نابــاروری کــه از طــرف خانــواده اصلــی همســر طــرد 
مــی شــوند، فشــارهای روانــی بیشــتری نســبت به افــراد نابــاروری 
کــه خانــواده هــای اصلــی آنهــا را مــی پذیرنــد، تحمــل مــی کننــد. 
ــان  ــی همزم ــواده هــای اصل ــی از طــرف خان افزایــش فشــار روان
بــا افزایــش عمــر ازدواج و طــول دوره ی نابــاروری اســترس ایــن 
ــن بخــش  ــن ای ــد. در تبیی ــی ده ــش م ــا را افزای دســته از زوج ه
ــی  ــه نوع ــا ب ــواده ه ــه خان ــت اینک ــوان گف ــی ت ــا م ــه ه از یافت
پذیــرش بــی قیــد و شــرط نســبت بــه زوج نابــارور داشــته باشــند 
ــرد  ــارور اســت. ف ــرد و زوج ناب ــه ف ــا ب ــرام آنه ــده احت نشــان دهن
یــا زوج نابــارور بــه صــورت طبیعــی نســبت بــه نــوع برخوردهــای 
خانــواده هــا حســاس مــی شــوند. در چنیــن شــرایطی کــه ســطح 
حساســیت در هــر دو طــرف باالســت و در صورتــی کــه یکــی از 
ــا ایــن  طرفیــن یــا هــر دو طــرف مواجهــه مؤثــر و مدبرانــه ای ب
ــت  ــا مدیری ــت ب ــن وضعی ــند، ای ــته باش ــترس داش ــرایط پراس ش
ــه معنــای  بهتــری کنتــرل خواهــد شــد. مدیریــت شــرایط هــم ب
ــی  ــرات منف ــش اث ــور کاه ــه منظ ــت، بلک ــاروری نیس ــرار از ناب ف
ــی  ــواده اصل ــام خان ــر نظ ــاروری ب ــا ناب ــط ب ــای مرتب ــترس ه اس
ــا  ــی ب ــکاران در تحقیق ــی )Amanati( و هم ــود. امانت ــد ب خواه
عنــوان کیفیــت زندگــی و عوامــل موثــر بــر آن در زنــان نابــارور بــه 
ایــن نتیجــه رســیدند کیفیــت زندگــی زنــان نابــارور تحــت تاثیــر 
ــه هــای  ــد و فشــار هزین ــی در خصــوص فرزن تفکــرات غیرمنطق
درمــان نابــاروری و میــزان فشــار اطرافیــان و مخصوصــاً خانــواده 

ــن  ــرار دارد )26(. در تبیی ــدن ق ــه دار ش ــرای بچ ــی ب ــای اصل ه
ایــن بخــش از یافتــه هــای تحقیــق مــی تــوان گفــت باتوجــه بــه 
اینکــه در فرهنــگ ایرانــی، ازدواج پیونــد دو فــرد نیســت و پیوند دو 
خانــواده اســت، لــذا هــر اتفاقــی در رابطــه زوجــی روی مــی دهــد 
ــز تاثیرگــذار اســت.  ــواده اصلــی نی ــر اعضــای خان خــواه ناخــواه ب
ــادر  ــردگی م ــا افس ــت ب ــن اس ــک زوج ممک ــاروری ی ــی ناب یعن
ــوارد ازدواج  ــان و م ــا زم ــدر ی ــی پ ــی، فشــار روان ــواده اصل در خان
خواهر/برادرهــای آنهــا مرتبــط اســت. زن و شــوهر بعد از خودشــان 
از خانــواده هــای شــان انتظــار مواجهــه ای عاقالنــه و مدبرانــه بــا 
موضــوع نابــاروری دارنــد. ایــن درســت اســت کــه شــوک روانــی 
ــد دســت کمــی از  ــی کنن ــه م ــن زوج  تجرب ــه والدی ــی ک و فقدان
ــرا  ــر ماج ــتقیماً درگی ــه مس ــارور ک ــناختی زوج ناب ــه روان ش تجرب
ــرار  ــره ق ــه باالخ ــن اســت ک ــم ای ــه مه ــا نکت ــدارد. ام هســتند ن
ــه  ــاروری داشــته باشــند. ب ــا موضــوع ناب اســت چــه برخــوردی ب
صــورت طبیعــی اینکــه عامــل نابــاروری چــه کســی باشــد نیــز بــر 
نــوع برخــورد خانــواده هــا موثــر اســت اما اگــر نگــرش خانــواده ها 
مبتنــی بــر ایــن اصــل باشــد کــه بــه زوج همچــون فرزنــدان خــود 
نــگاه کننــد آن گاه اهمیــت عامــل اهمیــت عامــل نابــاروری نیــز 
کاهــش مــی یابــد. بوثــا )Botha( و همــکاران در تحقیقــی پیرامون 
رابطــه بیــن عملکــرد خانــواده اصلــی و رضایــت زناشــویی زوج هــا 
ــاط، حــل مســأله،  ــی همچــون ارتب ــواده اصل نحــوه عملکــرد خان
حمایــت عاطفــی و کنتــرل رفتــاری بــا رضایــت زناشــویی زوج هــا 
ارتبــاط دارد و لــذا نــوع عملکــرد زوج هــا نقــش مهمــی در رضایــت 
ــت  ــم اس ــن مه ــد )27(. بنابرای ــی کن ــاء م ــا ایف ــویی زوج ه زناش
ــا مشــکالت  ــه ب ــد از ازدواج چگون ــی بع ــای اصل ــواده ه ــه خان ک
زوج مواجــه مــی شــوند. عــالوه بــر نــوع مواجهــه خانــواده هــا بــا 
ــان  ــیر درم ــا در مس ــرد آنه ــورد و عملک ــاروری، برخ ــالع از ناب اط
نابــاروری زوج نیــز حائــز اهمیــت اســت. اینکــه آنهــا بتواننــد بــه 
تصمیــم گیــری مســتقالنه زوج در مســیر درمــان احتــرام بگذارند و 
اگــر قصــد راهنمایــی دارنــد نوعــی دلســوزی در حــرف های شــان 
وجــود داشــته باشــد قطعــاً بــر روحیــه زوج نابــارور اثــری مثبــت بــر 
جــای مــی گــذارد. فــارغ از اینکــه والدیــن زوج را راهنمایــی کننــد 
یــا نکننــد امیــد دادن خانــواده هــا بــه زوج بــرای پیگیــری درمان و 
بــه نوعــی حمایــت روان شــناختی آنهــا ســرمایه روانــی زوج نابارور 

در طــی مســیر درمــان خواهــد بــود.
ــاال در بیــن  ــا کیفیــت زناشــویی ب مضمــون اصلــی دوم مرتبــط ب
ــت  ــق »حمای ــن تحقی ــده در ای ــارکت کنن ــارور مش ــای ناب زوج ه
ــج  ــود. نتای ــی« ب ــای اصل ــواده ه ــه خان ــه جانب ــاعدت هم و مس
تحقیــق در ایــن مضمــون بــا یافتــه هــای )28،13،29( همخــوان 



نشریه روان پرستاری، دوره 8، شماره 6، بهمن و اسفند 1399

48

اســت. جمیلیــان )Jamilian( و همــکاران در تحقیقــی بــا موضــوع 
مقایســه کیفیــت زندگــی و حمایــت اجتماعــی در بیــن زنــان بــارور 
و نابــارور بــه ایــن نتیجــه رســیدند نابــاروری مــی توانــد ســالمت 
ــان  ــی زن ــت زندگ ــی و کیفی ــط اجتماع ــمانی، رواب ــی و جس روان
نابــارور را کاهــش دهــد و همچنیــن زنــان نابــارور بــه میــزان کمی 
از طــرف خانــواده، جامعــه، دوســتان و دیگــران حمایــت مــی شــوند 
ــور )Hassanpoor( و همــکاران در بررســی پیــش  )28(. حســن پ
بینــی کننــده هــای فــردی و اجتماعــی ســالمت روانــی در بیــن 
زنــان نابــارور، بــه ایــن نتیجــه رســیدند حمایــت اجتماعــی از طرف 
خانــواده یکــی از عوامــل تأثیرگــذار بــر ســالمت روانــی زوج هــای 
نابــارور اســت و بنابرایــن توجــه بــه تقویــت ایــن نــوع حمایــت از 
طــرف خانــواده در جهــت ســالمت روانــی زنــان نابــارور ضــروری 
بــه نظــر مــی رســد )13(. در تبییــن ایــن بخــش از یافتــه هــا مــی 
تــوان گفــت عــالوه بــر مواجهــه مدبرانــه و آگاهانــه خانــواده هــا، 
حمایــت و دلگرمــی خانــواده هــا نیــز حائــز اهمیــت اســت. در واقــع 
ــان  ــای ش ــواده ه ــارور از طــرف خان ــای ناب ــه زوج ه ــی ک دلگرم
دریافــت مــی کننــد از هــر منبــع دیگــری بــه جــز رابطــه خودشــان 
تاثیــر انگیزشــی بیشــتری دارد. نابــاروری بــرای زوج نابــارور نوعــی 
شکســت اســت و همچــون ســایر شکســت هــای زندگــی در چنین 
شــرایطی دریافــت دلگرمــی از جانــب کســانی کــه در کنــار همســر 
نزدیــک تریــن ارتبــاط را بــا زوج هــا و افــراد نابــارور دارنــد روحیــه 
بخــش خواهــد بــود. میرغفورونــد )Mirghaforvand( و همــکاران 
ــا موضــوع حمایــت اجتماعــی ادراک شــده در زوج  در پژوهشــی ب
هــای نابــارور و پیشــگویی کننــده هــای فــردیـ  اجتماعــی آن بــه 
ایــن نتیجــه رســیدند متغیــر کفایــت درآمــد خانــواده بــرای تامیــن 
ــارور و متغیرهــای تحصیــالت  ــان ناب ــه هــای زندگــی در زن هزین
و کفایــت درآمــد خانــواده بــرای هزینــه هــای زندگــی در مــردان 
نابــارور از پیشــگویی کننــده هــای حمایــت اجتماعــی درک شــده 
بودنــد. حمایــت اجتماعــی زنــان و مــردان نابــارور، متوســط رو بــه 
بــاال بــود و زنــان از نظــر حمایــت اجتماعــی درک شــده وضعیــت 
ــت را از  ــترین حمای ــتند و بیش ــردان داش ــه م ــبت ب ــری نس بهت
ــط  ــراری رواب ــذا برق ــد و ل ــی کردن ــود درک م ــواده خ ــوی خان س
ــا ارزش و احتــرام کــه موجــب ارتقــاء احســاس  ــوام ب ــه ت صمیمان
حمایــت اجتماعــی در زوج هــای نابــارور بــه ویــژه در مــردان مــی 
ــه  ــن بخــش از یافت ــن ای ــی شــود )29(. در تبیی ــه م ــردد توصی گ
ــه هزینــه هــای  ــوان گفــت از ســوی دیگــر باتوجــه ب هــا مــی ت
بــاالی درمــان هــای نابــاروری مســاعدت مالــی خانــواده هــا مــی 
توانــد بخشــی از اســترس هــای مرتبــط بــا نابــاروری در بیــن زوج 
هــای نابــارور را کاهــش دهــد. هرچنــد در ارائــه ایــن کمــک هــا 

نیــز عملکــرد همــراه بــا تدبیــر خانــواده هــا مهــم اســت، بــه گونــه 
ای کــه ایــن حــس در زوج ایجــاد نشــود کــه خانــواده هــا در ازای 
ــن کار در  ــا ای ــد ب ــا قصــد دارن ــد ی ایــن کمــک چشمداشــتی دارن
تصمیمــات زوج در مســیر درمــان مداخلــه کننــد. در کنار مســاعدت 
مالــی، دعــای خیــر خانــواده هــا بــرای زوج نابــارور نیــز بــه لحــاظ 

معنــوی امیدبخــش و دلگــرم کننــده خواهــد بــود.
ســومین مضمــون اصلــی مرتبــط بــا کیفیــت زناشــویی بــاال در بین 
زوج هــای نابــارور مشــارکت کننــده در تحقیــق »ســالمت و رابطــه 
حســنه خانــواده هــای اصلــی باهــم« بــود. نتایــج تحقیــق در ایــن 
مضمــون بــا یافتــه هــای )30-32( همخــوان اســت. بایراکتاراغلــو 
)Bayraktaroglu( و کاکیکــی )Cakici( در پژوهشــی بــا عنــوان 
عوامــل پیــش بینــی کننــده ســازگاری زناشــویی بــه ایــن نتیجــه 
ــنتی  ــع س ــی در جوام ــواده اصل ــا خان ــنه ب ــاط حس ــیدند ارتب رس
شــرقی عامــل پیــش بینــی کننــده مهمــی در ســازگاری زناشــویی 
زوج هاســت و ازیــن رو تاکیــد ویــژه ای بــرای مهــارت هــای حــل 
مســأله و ارتبــاط بــا خانــواده اصلــی در مشــاوره و درمــان مســائل 
ــی مــی  ــواده اصل ــل اســت )30(. ســالمت خان زن و شــوهری قائ
توانــد نقشــی تعییــن کننــده در عملکــرد فرزنــدان در ازدواج داشــته 
ــق  ــک ازدواج موف ــبی از ی ــوی مناس ــدان الگ ــی فرزن ــد و وقت باش
ــی  ــد م ــی کنن ــاهده م ــادر مش ــدر و م ــه پ ــزل و در رابط را در من
ــه عملکــرد  ــد و ب ــه انجــام دهن ــد نقــش همســری را چگون آموزن
ــدی  ــوده و احســاس خودکارآم ــر ب ــن ت ــود در ازدواج خــوش بی خ
 Bartle( ــگ ــل ـ هارین ــاباتلی )Sabatelli( و بارت ــد کرد.س خواهن
ــی و  ــواده اصل ــارب خان ــوع تج ــا موض ــی ب Haring –( در تحقیق

ــوع تجــارب زن و  ــن نتیجــه رســیدند ن ــه ای ســازگاری زوج هــا ب
شــوهر در خانــواده هــای اصلــی شــان تاثیــری معنــادار بــر میــزان 
ســازگاری زناشــویی آنهــا بــا همدیگــر دارد )32(. ســالمت خانــواده 
اصلــی همچنیــن کمــک مــی کنــد تــا تــاب آوری خانــواده در برابر 
تحمــل و مواجهــه بــا چالشــی همچــون نابــاروری یکــی از اعضــاء 
ــب  ــای مناس ــد و از روش ه ــاال باش ــای آن ب ــام ه ــرده نظ ــا خ ی
ــا ایــن شــرایط بهــره جوینــد. در کنــار موضــوع  ــرای مواجهــه ب ب
ســالمت خانــواده هــای اصلــی، رابطــه حســنه خانــواده هــا باهــم و 
رضایــت قلبــی شــان بــه ازدواج زن و شــوهر نیــز از جملــه عواملــی 
ــر کیفیــت رابطــه  ــی ب اســت کــه در فرهنــگ جمــع گــرای ایران
ــکاران در  ــوون )Whitton( و هم ــت. ویت ــذار اس ــارور اثرگ زوج ناب
تحقیقــی بــا موضــوع تاثیــر تعامــالت خانــواده اصلــی بــر تعامــالت 
ــه  ــن نتیجــه رســیدند تجرب ــه ای و ســازگاری زناشــویی زوج هــا ب
خصومــت و دشــمنی در روابــط خانــواده اصلــی مــی توانــد پیــش 
بینــی کننــده ای قــوی در روابــط زناشــویی آینــده فرزنــدان باشــد 
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و مــی توانــد بــه عنــوان یــک متغیــر میانجــی بــر ناســازگاری زوج 
هــا تاثیرگــذار باشــد و ازیــن رو الگوهــای روابــط خانوادگــی مــی 
توانــد تاثیــری قــوی بــا عملکــرد، ســازگاری، صمیمیــت و روابــط 
صمیمانــه زوج هــا بــا همدیگــر داشــته باشــد )31(. بــاز بــودن نظام 
خانــواده اصلــی آنهــا را قــادر مــی ســازد الگوهــای مــراوده ای خود 
ــد و  ــر قواع ــه تغیی ــد ک ــت جدی ــرایط و موقعی ــه ش ــخ ب را در پاس
ارتباطــات خانوادگــی را طلــب مــی کنــد تغییــر داده و پاســخ هــا یــا 
قواعــد قدیمــی را بــا موقعیــت جدیــد یعنــی مواجهــه و زندگــی در 
کنــار نابــاروری هماهنــگ ســازد و در صــورت لــزوم تغییــر دهــد.  
مضمــون اصلــی چهــارم مرتبــط بــا کیفیــت زناشــویی بــاال در بین 
زوج هــای نابــارور مشــارکت کننــده در تحقیــق »کمــک خانــواده 
ــق  ــج تحقی ــود. نتای ــداری ازدواج« ب ــه ســازگاری زوج  و پای ــا ب ه
ــت.  ــوان اس ــای )33-36( همخ ــه ه ــا یافت ــون ب ــن مضم در ای
ــوع  ــا موض ــی ب ــی کیف ــکاران در تحقیق ــی )Bokaie( و هم بکائ
عوامــل اجتماعــی تاثیرگــذار بــر تجربیــات جنســی زنــان مواجــه با 
نابــاروری دریافتنــد خانــواده هــای اصلــی و بســتگان زن و شــوهر، 
تاثیــر جامعــه در قالــب فقــدان آمــوزش جنســی و عوامــل اجتماعی 
و باورهــای رایــج بــا منشــا فرهنگــی، مذهبــی، قومــی، تغذیــه ای و 
طرحــواره هــای جنســی بــا عملکــرد جنســی زنــان نابــارور مرتبــط 
ــز  ــا تمرک ــا ب ــت از زوج ه ــن دس ــا ای ــاوره ب ــذا در مش ــت و ل اس
بــر ایــن مــوارد مــی تــوان بــه بهبــود عملکــرد جنســی زوج هــا، 
تصحیــح باورهــای غلــط، کاهــش تعارضــات زناشــویی و احتمــال 
طــالق در آنهــا کمــک کــرد )33(. در ایــن تحقیــق نیــز مشــخص 
شــد حمایــت قاطــع خانــواده هــا از پایــداری ازدواج و موضــع گیری 
آنهــا در برابــر طــالق بــر ســازگاری زناشــویی زوج هــای نابــارور 
ــک )Falcke( و  ــت. فال ــته اس ــای گذاش ــر ج ــت ب ــری مثب تاثی
همــکاران در مطالعــه ای بــا موضــوع اربتــاط بیــن عملکــرد خانواده 
اصلــی و ســازگاری زناشــویی بــه ایــن نتیجــه رســیدند بیــن میراث 
خانوادگــی کــه هــر یــک از زوج هــا بــه همــراه خــود وارد ازدواج 
مــی کننــد و ســازگاری زناشــویی آنهــا در آینــده ارتبــاط وجــود دارد 
ــا موضــوع  )36(. غرقــی )Ghoroghi( و همــکاران در پژوهشــی ب
ــن نتیجــه  ــه ای ــازگاری زناشــویی ب ــی و س ــواده اصل ــرد خان کارک
رســیدند تجــارب خانــواده اصلــی بــه صــورت مثبــت و معنــادار بــا 
ســازگاری زناشــویی زوج هــا ارتبــاط دارد )35(. اســتریت )Strait( و 
همــکاران رابطــه بیــن تجــارب خانــواده اصلــی و رضایــت از رابطــه 
جنســی در بیــن زوج هــا بــه ایــن نتیجــه رســیدند رابطــه ای مثبت 
و معنــادار بیــن کیفیــت زناشــویی و رضایــت از رابطــه جنســی در 
بیــن زوج هــا وجــود دارد و تجــارب خانــواده اصلــی نقشــی کلیــدی 
در رضایــت جنســی زوج هــاـ  بــه ویــژه بــا نقــش میانجــی کیفیــت 

زناشــویی ـ ایفــاء مــی کنــد )34(. در تبییــن ایــن بخــش از یافتــه 
ــم  ــوان گفــت اینکــه زن و شــوهری تصمی هــای تحقیــق مــی ت
بگیرنــد علــی رغــم نابــاروری کنــار هــم بماننــد هــم بــی ارتبــاط 
بــا نظــر خانــواده هــا در ایــن بــاره نیســت. وقتــی زن و شــوهری 
ــن  ــا زود ای ــر ی ــد دی ــه زندگــی شــان مــی گیرن ــه ادام ــم ب تصمی
موضــوع را بــا والدیــن خویــش نیــز در میــان مــی گذارنــد و وقتــی 
ــان بیشــتری  ــا مواجــه مــی شــوند اطمین ــواده ه ــت خان ــا حمای ب
نســبت بــه درســتی تصمیــم شــان کســب مــی کننــد، نســبت بــه 
زمانــی کــه والدیــن نقطــه مقابــل ایــن تصمیــم باشــند و بــا حــرف 
هــا و رفتارهــای شــان بــر ثبــات رابطــه زن و شــوهری زوج تاثیری 
منفــی بــر جــای بگذارنــد. ســازگاری ســالم زوج بــا خانــواده هــا نیز 
بــا عملکــرد خانــواده اصلــی مرتبــط اســت. خانــواده هــا مــی توانند 
زمینــه ای بــرای شــناخت متقابــل فراهــم کننــد و به تســهیل ایجاد 
ارتبــاط حســنه بــا عضــو تــازه وارد کمــک کننــد، بــه جــا خودشــان 
را کنــار بکشــند و هنــگام لــزوم بــرای کمــک بــه ســازگاری زوج 
حضــور داشــته باشــند. خانــواده هــا بــا میــزان اهمیتــی کــه بــرای 
حــرف مــردم قائــل مــی شــوند نیــز در ســازگاری زوج بــا نابــاروری 
ــا  ــط ب ــض مرتب ــای متناق ــا پژوهش ه ــه ب ــد. در رابط تاثیرگذارن
مضامیــن بــه دســت آمده در ایــن پژوهــش علــی رغــم جســتجوی 

محققــان در ایــن رابطــه پژوهشــی یافــت نشــد.

نتیجه گیری
یافتــه هــای پژوهــش حاضــر بــا مــدل هولمــن )Holmn( در بــاب 
ــق  ــل مقایســه اســت. طب ــت زندگــی زناشــویی زوج هــا قاب کیفی
ایــن دیــدگاه یکــی از عوامــل زیربنایــی موثــر بــر کیفیــت رابطــه 
زناشــویی، عوامــل مربــوط بــه خانــواده اصلــی اســت )37(. منظــور 
ــل  ــار عام ــی از چه ــع ترکیب ــی در واق ــواده اصل ــل خان او از عوام
ســاختار خانــواده، محیــط خانــواده، کیفیــت رابطــه والدیــن و رابطــه 
والــدـ  کــودک اســت. از نظــر او محیــط خانــواده شــامل رویدادهــا، 
ــی از  ــه جزئ ــت ک ــی اس ــالت و ادراک های ــراد، تعام ــا، اف فراینده
ــر  ــرد را در ب ــی ف ــط کل ــن عوامــل محی ــرد اســت و ای ــواده ف خان
ــا  ــه روابــط خــاص فــرد ب ــوان ب مــی گیــرد. در مقابــل آن مــی ت
والدیــن اش اشــاره کــرد. در پژوهــش حاضــر نیــز مشــخص شــد 
ســالمت خانــواده هــای اصلــی زوج هــا و رابطــه حســنه خانــواده 
ــی زناشــویی زوج  ــت زندگ ــر کیفی ــد ب ــی توان ــا همدیگــر م ــا ب ه
هــا تاثیرگــذار باشــد. ایــن موضــوع در فرهنــگ ایرانــی بــا توجــه 
بــه ارتبــاط بســیار نزدیــک زوج هــا و خانــواده هــای اصلــی قابــل 
تبییــن اســت. واکنــش مدبّرانــه خانواده هــا در برابــر نابــاروری زوج  
بــه عنــوان رویــدادی اســترس زا کــه تمامی اعضــای دو خانــواده را 
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تحــت تأثیــر قــرار مــی دهد نیــز شــاهدی داّل بــر ســالمت کارکرد 
ــا تکیــه بــر  خانــواده هــای اصلــی اســت.هولمن )Holmn( نیــز ب
نظریــه سیســتم هــای خانــواده، معتقــد اســت کــه محیــط، جــّو یــا 
حــال و هــوای خانــواده بــر بهزیســتی و شــرایط اجتماعــی فرزندان 
در بزرگســالی تاثیــر دارد )37(. یافتــه هــای تحقیــق حاضــر نشــان 
ــواده هــا بعــد از ازدواج زوج مســتقل شــدن  داد نــوع عملکــرد خان
ــذار  ــداری و ســازگاری ســالم زوج تأثیرگ ــر پای ــد ب ــی توان ــا م آنه
باشــد. در واقــع یکــی از چالــش هــای زوج نابــارور بعــد از مواجهــه 
بــا واکنــش خانــواده هــای اصلــی بــه تصمیــم زوج بــرای مانــدن 
در کنــار هــم یــا جدایــی اســت و وقتــی بــا حمایــت قاطــع خانــواده 
ــد  ــداری ازدواج شــان مواجــه مــی شــوند، امی ــی از پای هــای اصل
ــان  ــرای درم ــدام ب ــداوم ازدواج و اق ــرای ت ــتری ب ــزه بیش و انگی
ــه  ــق یافت ــی طب ــد.از طرف ــه دســت مــی آورن و بچــه دار شــدن ب
هــای پژوهــش هولمــن )Holmn(  پیوندهــای اجتماعی همســران 
یکــی دیگــر از عواملــی اســت کــه کیفیــت رابطــه زناشــویی آنها را 
پیــش بینــی مــی کنــد. منظــور از شــبکه هــای اجتماعــی افــرادی 
اســت کــه هــم بــه طــور مســتقیم و هــم غیرمســتقیم بــا هــر یک 
ــر  ــر آنهــا تاثی ــد و ب ــاط دارن ــا هــر دوی آنهــا ارتب از همســران و ب
مــی گذارنــد. وی بیشــتر بــر خانــواده اصلــی و دوســتان همســران 
تاکیــد دارد. بــه گفتــه ایــن نظریــه پــرداز حمایــت اجتماعــی بــه 
صــورت هیجانــی یــا ابــزاری اســت. حمایــت هیجانــی رفتارهــای 
مبتنــی بــر عشــق و عالقــه بــه دیگــری را شــامل مــی شــود، در 
حالــی کــه در حمایــت ابــزاری امکاناتــی بــرای انجــام وظیفــه یــا 
حــل مشــکل بــه فــرد ارائــه مــی گــردد )37(. در پژوهــش حاضــر 
نیــز مشــخص شــد دلگرمــی و حمایــت مــادی و معنــوی خانــواده 
هــای اصلــی مــی توانــد منبــع حمایتــی بــرای زوج هــای نابــارور 
در مســیر ســخت مواجهــه بــا نابــاروری باشــد. نتایــج ایــن تحقیــق 
مــی توانــد بــه زوج درمانگرانــی کــه در حــوزه آمــوزش و مشــاوره 
ــه توجــه  ــه کار هســتند در زمین ــارور مشــغول ب ــای ناب ــا زوج ه ب

جــدی بــه سیســتم خانــواده اصلــی بــه عنــوان یکــی از سیســتم 
هــای اصلــی مرتبــط بــا کیفیــت زندگــی زناشــوئی ایــن دســته از 
زوج هــا توجــه نمــوده و مداخــالت مؤثــری را بــر همیــن اســاس 
تــدارک ببینــد. از جملــه محدودیــت هــای ایــن پژوهــش مــی توان 
ــا،  ــان زوج ه ــد درم ــا فرآین ــا ب ــه ه ــی انجــام مصاحب ــه همزمان ب
مشــکالتی در حــوزه جلــب اعتمــاد زوج هــا )بــا توجــه بــه بومــی 
نوبــدن برخــی از آنهــا( و عــدم امــکان مصاحبــه بــا خانــواده هــای 
ــر اســاس نتایــج ایــن پژوهــش پیشــنهاد  زوج هــا اشــاره کــرد. ب
مــی شــود پژوهــش هــای کیفی بــا هــدف بررســی پدیدارشــناختی 
تجــارب خانــواده هــای اصلــی زوج هــا توســط ســایر پژوهشــگران 
انجــام گیــرد. همچنیــن بــا توجــه بــه اهمیــت نقــش خانــواده های 
ــارور پیشــنهاد  اصلــی در کیفیــت زندگــی زناشــویی زوج هــای ناب
مــی شــود مداخالتــی روانــی ـ آموزشــی متناســب بــا نوع اســترس 
هــا و چالــش هایــی کــه ایــن خانــواده هــا در ارتبــاط بــا نابــاروری 

فرزنــدان شــان تجربــه مــی کننــد تدویــن و اعتباریابــی شــود.

سپاسگزاري
ــا  ــاوره ب ــری مش ــه دکت ــان نام ــه از پای ــش برگرفت ــن پژوه ای
موضــوع و محوریــت »کیفّیــت زندگــی زناشــوئی زوج هــای 
نابــارور« در دانشــگاه عالمــه طباطبائــی تهــران بــوده و بــا 
همــکاری مرکــز درمــان نابــاروری یــزد انجــام گرفتــه اســت. لــذا 
بدیــن وســیله پژوهشــگران ایــن تحقیــق، مراتــب قدردانــی خــود را 
از کلیــه مشــارکت کننــدگان در پژوهــش و کارکنــان مرکــز درمــان 

ــد. ــی کنن ــراز م ــزد اب ــل ی ــکده تولیدمث ــاروری و پژوهش ناب

تضاد منافع
ــچ  ــه هی ــن مقال ــگارش ای ــه در ن ــد ک ــالم میدارن ــندگان اع نویس

ــدارد. ــود ن ــي وج ــه تضــاد منافع گون
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