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Abstract 
Background & Aims: Infertility is an important life crisis that leads to psychological complications and severely 

stressful experiences. Infertility stress disrupts marital adjustment, and the subsequent incompatibility increases 

over time. In this regard, numerous factors may affect couples' relationship, and forgiveness between couples has 

been suggested as a major influential factor in family strength. Forgiveness could a potent mechanism to end a 

broken relationship or help resolve conflicts between couples and provide the conditions for reconciliation, 

thereby increasing couples' satisfaction with each other. Couples' forgiveness is a process that allows gaining a 

greater understanding of themselves, each other, and their relationships in order to become free of the dominance 

of negative thoughts, feelings, and behaviors after experiencing an unpleasant interpersonal event. To date, no 

studies have investigated the influential factors in forgiveness, and no interventional research has been focused 

on forgiveness in infertile couples in Iran. Prior to forgiveness-based interventions, it is essential to evaluate the 

dimensions and influential factors in different research communities, so that the design and formulation of support 

programs for infertile couples would be based on the related variables to achieve the desired outcomes. The present 

study aimed to assess the dimensions of forgiveness and its influential factors in infertile couples.  

Materials & Methods: This cross-sectional study was performed on 200 infertile couples referring to Omid 

Royan Infertility Center in Arak, Iran; the cause of infertility was of the female origin. The subjects were selected 

via continuous sampling during December 2018-September 2019. The inclusion criteria were Iranian nationality, 

age of 18-49 years, literacy, no drugs abuse, no use of medications for mental disorders, no psychiatric disorders 

(self-report of subjects), no adopted children, first marriage in both couples, and a minimum of one year since the 

diagnosis of infertility. Data were collected using demographic and infertility questionnaire and family 

forgiveness scale (FFS). Face and content validity was used to assess the validity of the demographic and infertility 

questionnaire. FFS was designed and developed by Pollard et al. in 1998 to measure forgiveness in families and 

couples, as well as the dimensions of forgiveness. The questionnaire consists of 40 items and two sections. The 

first 20 items are focused on the family of origin, and the second 20 items are focused on primal relationship 

(nuclear family). Since the infertile couples in our study were childless, only the second section of the 

questionnaire (primal relationship) was used, which has five subscales of realization, recognition, reparation, 

restitution, and resolution. Each subscale has four items, which are scored based on a four-point Likert scale 

(Never True=1, Almost Always True=4). Notably, the 10-point scoring of this questionnaire is inverse. The scores 

of each subscale are within the range of 4-16, and the score range of the entire scale is 20-80, with the higher 

scores indicating more forgiveness. Pollard et al. obtained the Cronbach's alpha coefficient for the subscales of 

the questionnaire, which are calculated to be within the range of 0.55-0.86. FFS has been psychometrically 

measured for the Iranian population by Seif and Bahari (2003). In a study on a sample of 766 married couples in 

Tehran (Iran), the reliability of the second section of the scale (primal relationship) was reported to be 85% based 

on Cronbach's alpha. Data analysis was performed in SPSS version 16 using independent t-test, Mann-Whitney 
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U test, one-way ANOVA, Kruskal-Wallis test, and Pearson's correlation-coefficient, and the P-value of less than 

0.05 was considered as significant. 

Results: The mean forgiveness score of men and women was 64.38 ± 4.89 and 64.14±6.16, respectively. The 

highest mean score in the dimensions of forgiveness in both women and men was achieved the dimension of 

resolution (14.10 ± 1.84 and 13.94 ± 2.18, respectively), while the lowest mean score was in the dimension of 

recognition in women and men (10.80 ± 1.75 and 10.58 ± 1.34, respectively). A significant positive correlation 

was observed between the forgiveness of infertile women and the forgiveness of their spouses (r=0.44; P<0.001). 

Among the studied variables, the forgiveness of infertile women was correlated with the variables of male and 

female education level, female occupation status, residential status, and type of marriage. On the other hand, 

spousal forgiveness was only correlated with male education level, male occupation status, and the number of 

failed pregnancies. 

Conclusion: According to the results, the mean forgiveness scores of men and women had no significant 

difference. The highest mean score in both women and men was achieved in the dimension of recovery, while the 

lowest mean score belonged to the acknowledgment of error. Increased forgiveness in one of the spouses was 

accompanied by enhanced forgiveness on behalf of the other spouse. Among the studied variables, forgiveness in 

infertile women was correlated with the variables of male and female education level, female occupation status, 

residential status, and type of marriage, while the forgiveness of men was only correlated with male education 

level and occupation status and the number of failed pregnancies. Attention must be paid to the influential factors 

in forgiveness in the development and formulation of counseling or educational programs based on forgiveness, 

along with other methods of psychological support for infertile couples in order to improve marital relations and 

couples' adaptation to the issues and stresses caused by infertility and its treatment.  
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 ابعاد بخشودگی و عوامل مرتبط با آن در زوجین نابارور                                                        سمانه صفری و همکاران

 

 

 نابارور زوجین در آن با مرتبط عوامل و بخشودگی ابعاد

 

 4یفراهان اميری ليال ،3زاده یغفار اصغر یعل ،2ازغدی پور حسن بتول سيده ،1یصفر سمانه

 

 چکیده 
 آن به رتبطم عوامل و بخشودگی ابعاد به توجه است ممکن لذا دارند، زوجین روابط بر ناباروری منفی ثیرأت به اشاره علمی شواهد بیشتر: هدف و زمینه

 .شد انجام نابارور زوجین در آن با مرتبط عوامل و بخشودگی ابعاد تعیین هدف با حاضر یمطالعه اساس این بر باشد، مفید نابارور زوجین برای

 روش به اراک شهر در رویان میدا ناباروری مركز در زنانه ناباروری علت با نابارور زوج 200 روی بر كه است مقطعی نوع از مطالعه این: بررسی روش

معج خانواده در بخشش سنجش پرسشنامه ابزار و ناباروری و شناختی جمعیت مشخصات پرسشنامه از استفاده با هاداده. شد انجام مستمر گیرینمونه

 .شد آوری

 هم بخشودگی، هایدرحیطه نمره میانگین بیشترین. دبو  ۱۴/6۴ ± ۱6/6 و ۳۸/6۴ ± ۸۹/۴ ترتیب به مردان و زنان در بخشودگی نمره میانگین :هایافته

 خطا تصدیق حیطه به مربوط نمره میانگین كمترین و ۱۳/ ۹۴ ± ۱۸/2 و ۱0/۱۴ ± ۸۴/۱ ترتیب به بهبودی احساس حیطه به مربوط مردان هم و زنان در

 وجود مثبتی داریمعن ارتباط همسرانشان بخشودگی با ابارورن زنان بخشودگی بین. بود 5۸/۱0 ± ۱ /۳۴ و ۸0/۱0 ± ۷5/۱ ترتیب به مردان و زنان برای

 زلمن وضعیت و زن شغل مرد، و زن تحصیالت متغیرهای با نابارور زنان در بخشودگی بررسی، مورد متغیرهای بین از(. =۴۴/0r و >00۱/0p) داشت

 .بود ارتباط در انجامیده شکست به داریبار تعداد تعداد و مرد شغل مرد، تحصیالت با فقط آنها همسران بخشودگی و مسکونی

 با ناباروری و شناختی جمعیت متغیرهای یکسری و نداشت وجود تفاوتی مردان و زنان بخشودگی نمره میانگین بین داد نشان نتایج :کلی گیرینتیجه

 بر مبتنی آموزشی یا مشاورهای هایبرنامه تدوین و هیهت در تواندمی متغیرها این به توجه كه بود ارتباط در آنها همسران و نابارور زنان در بخشودگی

 .باشد كننده كمک بخشودگی

 

 نابارور زوجین مرتبط، عوامل بخشودگی، :هاواژهکلید 
 

 نداردتعارض منافع: 

 

 25/۴/۹۹تاریخ دریافت: 

 2۳/۷/۹۹تاریخ پذیرش: 

 

                                                           
 رانیا تهران، ران،یا یدرمان یبهداشت خدمات یپزشک علوم دانشگاه ،ییماما و یپرستار دانشکده، مامایی و بهداشت باروریگروه . 1
ستار  یمراقبتها قاتيتحق مرکز. 2 شت باروری گروه  ،یپر شکده  ،مامایی و بهدا ستار  دان شگاه  ییماما و یپر شک  علوم دان شت  خدمات یپز   یدرمان یبهدا

 hasanpoor.sb@iums.ac.ir :Emailا          09155031928: تماس شماره        ( مسئول نویسنده)  رانیا تهران، ران،یا
 رانیا اراک، ان،یرو ديام ینابارور درمان مرکز ،یمرکز استان یدانشگاه جهاد. 3
 یدرمان یبهداشت خدمات یپزشک علوم دانشگاه ییماما و یپرستار دانشکده ،مامایی و بهداشت باروریگروه  ،یپرستار یمراقبتها قاتيتحق مرکز. 4

 رانیا تهران، ران،یا
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  مقدمه

 است زندگی دوران هایبحران مهمترین از یکی ناباروری

 زایاسترس تجربیات و روانی مشکالت بروز به منجر كه

داده نشان مطالعات بطوریکه .(۱)شودمی افراد برای دیج

 هایشاخص و باالتر هیجانی مشکالت نابارور زوجین اند

. (۳،2)بارور دارند یننسبت به زوج تریضعیف بهزیستی

 ناباروری مشکل با دنیا سراسر جمعیت درصد ۱0 تقریباّ

 ملی طرح نتایج اساس بر ایران در .(5،۴)گریبانند به دست

 كل در ناباروری شیوع نرخ ناباروری، شیوع میزان بررسی

 نرخ شهرها در كه است شده گزارش درصد 2/20 كشور

 با میزان این كه است درصد 22 روستاها در و ۹/۱۹ شیوع

 زیادی فاصله است درصد ۱5 تا ۱2 كه جهانی میانگین

 .(6)دارد

یم زناشویی سازگاری در اختالل ثباع ناباروری استرس

 نانز در ویژه به زناشویی ناسازگاری زمان گذشت با و شود

درمان و هاآزمایش از بسیاری چون ،شودمی بیشتر نابارور

 .(۷)شودمی انجام نابارور زنان روی ناباروری به مربوط های

 زوجین به روانی ضربه یک تواندمی یكل مشکل نابارور در

 گاهاّ و زوجین روانی تعادل عدم به منجر و ساخته اردو

 بر دنتوانمی مهمی عوامل. (۸)گردد آنان بین رابطه قطع

 ینب خشودگیب میان این در كه دنبگذار اثر زوجین روابط

 در گذارثیرأت اصلی عوامل از یکی عنوان به زوجین

 .(۹)است شده مطرح خانواده استحکام

 ،است شده ارائه متفاوتی هایتعریف ،بخشودگی برای

 و شمخ كاهش دیگران، از تنفر یا نارضایتی كاهش فرآیند

ادراک و هاقضاوت از آزادی دیگران، به نسبت توزی كینه

 به نسبت عادی و آموخته هایپاسخ از آزادی گذشته، های

 جمله از گذشته، هایزخم التیام برای تالش و هاموقعیت

 معتقد Worthington .(۱0)باشندمی شده ارائه هایتعریف

 و رنجش موجب است ممکن خانواده اعضای كه است

 تاس معنی بدان این شوند، یکدیگر آزار حتی یا دلخوری

 اجتناب آزردگی دل احتمال نیز خانوادگی روابط در كه

 هتک و درگیری ،مشاجره بین، این در اما است، ناپذیر

 ابطرو و زندگی بر منفی ثیرأت تواندمی زوجین بین حرمت

. ردبگذا زناشویی رضایت همچنین شوهر، و زن بین

می مطرح خانواده در بخشودگی موضوع كه اینجاست

 .(۱۱)شود

 ،یگراندر ارتباط با د یبخشودگ ،مختلف یهاپژوهش در

 شكاه باعث كه است شده شناخته اخالقی ارزش ترینمهم

 نجشر یا ناراحتی نظیر منفی احساسات اثرات توجه قابل

در  ینه تنها نقش مهم یبخشودگ ین،همچن ،(۱2)شودمی

 احساسات یشبلکه به افزا ،دارد یكاهش احساسات منف

 .(۱۳)دكنمی كمک نیز ثبتم

 قدرتمند و مناسب راهکاری عنوان به تواندمی بخشودگی

 حل همچنین مختل، رابطه یک به دادن خاتمه برای

 ردف با مصالحه شرایط و كند كمک زوجین بین تعارضات

 رضایت افزایش موجب نتیجه در و آورد فراهم را مقصر

نابارور، ناباروری  یندر زوج .(۱۴)شود یکدیگر از زوجین

تواند یبحرانی بزرگ و عامل استرس روانی است كه م

های روانی منفی واكنش از ایاسترس عاطفی و گستره

شامل افسردگی، اضطراب، نگرانی، خشم، شرم، حسادت، 

تنهایی، یأس و نومیدی، كاهش عزت نفس، عدم تعادل 

 ردملکع اختالل و جنسی كفایت نداشتنعاطفی، احساس 

 یتیموجب نارضا تواندمی نهایت در كه كند ایجاد را جنسی

 از ناشی روانشناختی تأثیر. (۱5،۳)شود ییاز روابط زناشو

 اختالفات با اغلب نابارور زوجین در روانی فشارهای

همراه  یخانوادگ هایدرگیری و كشمکش زناشویی،

 كه هر ینیدر زوج یودگ. استفاده از راهبرد بخش(۱6)است

 هاییتوانمندی از آنها نابارور هستند از جمله یکی یادو 

 داشته ثریؤم نقش زناشویی روابط در تواندمی كه است

 یجانی،ه فیزیکی، مثبت پیامدهای تنها نه بخشودگی. باشد

 بلکه كند،می فراهم بخشنده فرد برای را ارتباطی و شناختی

 بعد بخشودگی .(۱۷)شودمی هدید آسیب روابط ترمیم باعث

 جوی كردن فراهم. دهدمی قرار هدف را زوجین عاطفی

 یانب برای مشروط غیر مثبت توجه همراه به تهدید بدون

 فرصتی ،طرفین رنجش و خشم یخورده فرو احساسات

 احساسات بنابراین كند،می فراهم را روابط احیای برای

می اورب این به افراد و یافته التیام ندرت به شده دار جریحه
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می بخشودگی با و ندارد ایفایده نفرت و كینه كه رسند

 هایناراحتی از حاصل روانی فشارهای و خشم از توانند

 مبنای مشاوران دیگر عبارتی به .(۱۸)یابند رهایی آمده پیش

 كه كنندمی دنبال یندیآفر بر بخشودگی در را خود كار

 در كه عواملی به را است ساز لهأمس روابط در كه عاملی

 یریمتغ ناباروری و كند تبدیل نیست، ساز لهأمس روابط

 برای درمانش و آن اجتماعی -روانی عوارض كه است

 روانشناسی هایمشاوره است، ساز لهأمس زوجین بعضی

 سازگاری جهت در یندآفر این تسهیل با بخشودگی بر مبتنی

 شودمی باعث كه یندیآفر زوجین كنندمی كمک زناشویی

 را كنندمی پیدا روابطشان و یکدیگر خود، از بیشتری درک

 رفتارهای و احساسات افکار، سلطه از را خود تا كنند طی

 فردی بین دناخوشاین رویداد یک تجربه از بعد منفی

 خطای از گذشتن و بخشش دیگر طرف از .(۱۹)برهانند

 در مثبتی اثرات تواندمی ،فرد رساندن آرامش به با دیگران

 افراد معنوی و اجتماعی حتی و جسمانی روانی، سالمتی

 با دیگران بخشیدن كه اندداده نشان تحقیقات. (20)بگذارد

 شدن تنظیم موجب روانی فشارهای و اضطراب كاهش

 افسردگی، قی،عرو و قلبی مشکالت كاهش خون، فشار

 وادم مصرف كاهش پارانویا، بدبینی، تنی، روان هایبیماری

 .(۱2-62)شودمی سیگار و مخدر

 و یبخشودگ یرمتغ یبر رو ایمطالعه دندهمی نشان شواهد

در  یامداخله پژوهش هیچ همچنین ،آن با عوامل مرتبط

انجام نشده  یراندر ا نابارور جینزو در یمورد بخشودگ

 تمداخال به پرداختن از قبل كه است مهم بنابراین ،است

 آن با طمرتب عوامل و ابعاد بررسی به بخشودگی، بر مبتنی

 و طراحی تا شود پرداخته مختلف پژوهشی جوامع در

 اساس بر نابارور، زوجین برای حمایتی هایبرنامه تدوین

 با حاضر یمطالعه جهت ینا از .گیرد صورت عوامل این

 ره در آن با مرتبط عوامل و بخشودگی ابعاد تعیین هدف

 .شد نابارورانجام زوجین از یک

 

 

 

 بررسی روش

 مراجعه نابارور زوج 200 روی بر مقطعی یمطالعه این

 .شد انجام اراک شهر رویان امید ناباروری مركز به كننده

 تا ۱۳۹۷ دی فاصله در مستمر صورت به گیرینمونه

 ورود به مطالعه شامل یهایارمع. شد انجام ۱۳۹۸ شهریور

 نوشتن، و خواندن سواد داشتن ،۱۸-۴۹سن  یرانی،ا یتمل

 روانی، اختالالت به مربوط داروهای و مواد مصرف عدم

 واحدهای گزارش بنابر پزشکی روان اختالل نداشتن

 زوج دو هر در اول ازدواج خوانده، فرزند نداشتن پژوهش،

 با ناباروری تشخیص زمان از سال یک حداقل گذشت و

 . بود علت زنانه

 توان و درصد ۹5 اطمینان سطح در نمونه حجم تعیین برای

 نبی همبستگی ضریب اینکه فرض با درصد ۸0 آزمون

 تبطمر عوامل توسط شده بینی پیش مقدار با بخشودگی

 ،گردد تلقی دارمعنی ارتباط این تا باشد  =r 2/0 حداقل

 كه گردید برآورد زوج ۱۹۴ فرمول در گذاری مقدار از پس

 .شد گرفته نظر در زوج 200

 مشخصات پرسشنامه شامل هاداده آوری جمع ابزار

پرسشنامه سنجش بخشش  و یو نابارور شناختی جمعیت

 Family Forgiveness Scale (FFS)خانواده در 

 جمعیت مشخصات ینامهپرسش روایی تعیین جهت .بود

 ادهاستف محتوایی و صوری روایی از ناباروری و شناختی

  توسط خانواده در بخشش سنجش پرسشنامه. شد

Pollard   شده تدوین و طراحی ۱۹۹۸ سالو همکاران در 

 زانمی یافتن درصدد مقیاس این آنان اظهارات به بنا. است

 .است بخشش ابعاد نیز و ینو زوج هاخانواده در بخشش

دو قسمت  یباشد و دارایم گویه ۴0مل شا پرسشنامه این

 20 و یاول مربوط به روابط خانواده اصل گویه 20است. 

ه در ك هستند یفعل ییدوم آن مربوط به روابط زناشو گویه

 قطف ،نابارور بدون فرزند هستند ینچون زوج پژوهش ینا

تفاده مورد اس( فعلی زناشویی)روابط  قسمت دوم پرسشنامه

ر ب را در یاول كه روابط خانواده اصلو قسمت  قرار گرفت

ما  یشود، در مطالعهیكه فرزندان هم شامل آن م یردگیم

 تاس یاسخرده مق پنجبخش شامل  ینانداشت.  یكاربرد
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( جبران عمل ۳ خطا یق( تصد2 ینی( واقع ب۱ :كه عبارتند از

ده هر خر .یسبکبال یا( احساس بهبودی 5كردن  یی( دلجو۴

 بر گویه هر گذاری نمره. است یهگو چهار یدارا یاسمق

با  نیست اینطور ابداّ"از ایگزینه چهار لیکرت طیف اساس

 "چهار ازیاست با امت اینطور همیشه تقریباّ" تا "یک یازامت

 بوده معکوس پرسشنامه این یگویه ۱0 گذاری نمرهاست. 

 دامنه و است ۴-۱6 از حیطه هر در هاآزمودنی نمرات و

 باالتر یكه نمره بوده ۸0 تا 20از امهكل پرسشن نمرات

و  Pollard .(2۷)دهدمی نشان را بیشتری بخشودگی

 یبضر مرد، ۱۱۳زن و  22۹ یبر رو یقیدر تحق همکارانش

دامنه  در راپرسشنامه  یهایاسخرده مق یكرونباخ برا یآلفا

 اسیاعتبار مق یبررس یو برا آوردندبدست  ۸6/0تا  55/0

 ی،نفر ۳۴2نمونه  یکبخشش خانواده، با استفاده از 

 یخودمختار یاسرا با مق یاسمق ینا یهمبستگ

(Worthingtonو مق )یبررس یااخالق رابطه یاس 

 ینا یهایاسنشان داد كه خرده مق یلتحل یجكردند. نتا

برخوردار هستند،  یمطلوب ییاز اعتبار همگرا پرسشنامه

 یدارا یاسمق ینان داد كه اپژوهش نش ینا یجنتا ینهمچن

 بخشش سنجش پرسشنامه. (2۷)است یاعتبار سازه قابل قبول

خانواده ی( برا۱۳۸2) یو بهار یفس یلهبه وس خانواده در

نمونه  یک یبر رو یاشد. در مطالعه یروانسنج یرانیا یها

مت قس مربوط به یاییشهر تهران، پا ینهلأنفر از مت ۷66

 یرا به روش آلفا (فعلی شوییزنا روابطدوم پرسشنامه )

. (2۸)استدرصد به دست آوردند كه مطلوب  ۸5باخ نكرو

 رد استفاده مورد پرسشنامه دوم قسمت درونی همبستگی

 .آمد دست به درصد ۸2 كرونباخ آلفای با حاضر یمطالعه

 لومع دانشگاه اخالق كمیته در ییدأت از پس گیری نمونه

( IR.IUMS.REC1396.9511482001) كد با ایران پزشکی

 كزمر در یرانا پزشکی علوم دانشگاه از مجوز دریافت و

 پژوهش، محیط به ورود از بعد محققمنتخب شروع شد. 

دادهو محرمانه بودن  پژوش اهداف مورد در توضیح از پس

 یكتب نامه رضایتشركت در پژوهش،  یبرا موافقت و ها

اخذ، سپس  یطشراواجد  از شركت كنندگان آگاهانه

 گرفت قرار تکمیل جهت زوج دو هر اختیار در هاپرسشنامه

 در پژوهشگر. ندوش تکمیل دهیگزارش خود صورت به ات

 یا الؤس كهصورتی در تا داشت حضور پژوهش محیط

 برای آید وجود به فرد برای پرسشنامه تکمیل حین ابهامی

 نیذكر است كه زوج به. الزم باشد دسترس در پاسخگویی

گرفتند یقرار م پرسشنامه یلتکم ینح یکدیگربا فاصله از 

ها توسط پژوهشگر پرسشنامه یکدیگربا  رتباطاو قبل از 

ها توسط هر زوج پرسشنامه یلتکم شد.یگرفته م یلتحو

 تحلیل و تجزیه برد.می زمان دقیقه ششبه طور متوسط 

آزمون و ۱6 نسخه SPSS افزار نرم از استفاده با هاداده

 طرفه،یک واریانس آنالیز ویتنی، من مستقل، تی آماری های

. شد انجام پیرسون همبستگی ضریب و لیسوا كروسکال

  .شد گرفته نظر در 05/0 از كمتر داریمعنی سطح

 

 هایافته

 در هانمونهتوسط  را ییهاپرسشنامه پژوهشگر كه آنجا از

 لیمبالفاصله پس از تک ،شدیم لیتکم پژوهش طیمح

كرد یبرخورد م یكه به موارد یدر صورت ،كردیم بررسی

یم هخواست كنندگان مشاركت از بود هنشد لیتکم كاملكه 

اگر  نیهمچن ،مورد نظر پاسخ دهند هیگو ای الؤس به كه شد

مورد وجود داشت توسط پژوهشگر برطرف  نیدر ا یابهام

 وارد آگاهانه تیرضا با كه ییهانمونه لیدل نیهم به ،شدیم

 لیتکمرا به صورت كامل  هاپرسشنامه بودند شده پژوهش

  .دادندیم لیوتح پژوهشگر به و

و  نیانگیسال با م ۴0تا  20 از نابارورزنان  یسن امنهد

همسرانشان  یدامنه سن .بود ۳۸/2۸ ± 6۳/۴ اریانحراف مع

 0۸/۳۳ ± 56/۴ اریو انحراف مع نیانگیسال با م ۴5تا  2۳از 

 یشناخت جمعیت مشخصات مورد در بیشتر اطالعات .بود

 است آمده ۱ هشمار جدول در كنندگان شركت ناباروری و

 نیانگیم با نابارور زنان در یبخشودگ كل نمره. (۱ جدول)

 ۱۴/6۴ ± ۱6/۴ها آن همسران در و ۳۸/6۴ ± ۸۹/۴ نمره

  . بود
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 همسرانشان و نابارور زنان شناختی جمعيت فراوانی توزیع: 1 شماره جدول

 متغیرها تعداد )درصد( متغیرها تعداد )درصد(

  مطلوب )2۳/5( ۴۷

 وضعیت اقتصادی

 ۴۷ )2۳/5( <25  

 2۸-25 )25( 50 نسبتاّ مطلوب )66/5( ۱۳۳ سال زن، سن

 ۳2-2۹ )۳5( ۷0 نامطلوب )۱0( 20

 ۳۳≥ )۱6/5( ۳۳ منزل مسکونی شخصی )52( ۱0۴

  2۹> )20/5( ۴۱ اجارهای )۴۸( ۹6

  5> )5( ۱0 سال مرد، سن

 مدت ازدواج، سال

60 )۳0( ۳0-۳2 

۴6 )2۳( 5-۱0 ۴۳ )2۱/5( ۳۳-۳6 

۱۴۴ )۷2( >۱0 56 )2۸( ≤۳۷ 

 مدت ناباروری، سال 5> )62/5( ۱25

 

 زن تولد محل شهر )۹۷( ۱۹۴

 روستا )۳( 6 5≥ )۳۷/5( ۷5

۱۱۴ )5۷( <2  

 مدت درمان، سال

  ابتدایی و سیکل )۱6/5( ۳۳

 دیپلم )۴5/5( ۹۱ ۴-2 )2۹( 5۸ نز تحصیالت سطح

 دانشگاهی )۳۸( ۷6 5≥ )۱۴( 2۸

تعداد بارداری به  0 )۹۱/5( ۱۸۳

 شکست انجامیده

  ابتدایی و سیکل )22( ۴۴

 دیپلم )۴۳( ۸6 ۱ )5( ۱0 ردم تحصیالت سطح

 دانشگاهی )۳5( ۷0 2 )۳/5( ۷

  درمان دارویی )۴0( ۸0

 درمان در حال حاضر

 زن شغل خانهدار )۹0/5( ۱۸۱

6۳ )۳۱/5( IUI ۱۹ )۹/5( شاغل 

(5/2۸) ۷5   IVF/ICSI 6۴ )۳2( كارمند  

 آزاد )52( ۱0۴    مرد شغل

 كارگر )۱6( ۳2   

 

 به نیزوج از کی هر یبخشودگ ابعاد مورد در اطالعات

 نشان 2 شماره جدول. است آمده 2 شماره جدول در بیترت

 هم بخشودگی هایحیطه در نمره میانگین باالترین دهدمی

 احساس حیطه به مربوط شانهمسران هم و روراناب زنان در

و  ۹۴/۱۳ ± ۱۸/2و ۱0/۱۴± ۸۴/۱ ترتیب به بهبودی

 رایب خطا تصدیق حیطه به مربوط نمره میانگین كمترین

 5۸/۱0 ± ۳۴/۱و  ۸0/۱0 ± ۷5/۱ یبترت به مردان و زنان

 ابعاد بین پیرسون همبستگی بضری همچنین، است

 لیو بود، ضعیف رانشانسهم و نابارور زنان در بخشودگی

 بخشودگی با نابارور زنان بخشودگی كل نمره در

 ضریب داشت وجود مثبتی داریمعن ارتباط كه همسرانشان

 .بود (=۴۴/0r و >00۱/0p) همبستگی

در ارتباط با مشخصات  دهدمی نشان ۳ شماره جدول

ور، در زنان نابار یبا بخشودگ یو نابارور یشناخت یتجمع

 گیبخشود كل نمره میانگین والیس كروسکال آزمون طبق

 ردم تحصیالت و نابارور زنان تحصیالت حسب برزنان 

 دو مقایسه. داشت داریمعنی آماری تفاوت( همسرانشان)

 تحصیالت با نابارور زنان در بخشودگی داد نشان دو به

 و داییابت تحصیالت با نابارور زنان از بیشتر دانشگاهی

 چنینهم بود،( P=006/0) دیپلم و( P=00۴/0) سیکل

 تحصیالت همسرانشانكه  یزنان نابارور بخشودگی

بود كه  یزنان نابارور از بیشتر داشتند، دانشگاهی

 و( P<00۱/0) سیکل و ابتدایی تحصیالتهمسرانشان 

 ویتنی من آزمون طبق همچنین داشتند،( P=00۱/0) دیپلم

در زنان بر حسب شغل زنان  بخشودگی كل نمره میانگین

 یهاداشت و در خانم یداریمعن تفاوت یاز نظر آمار

آزمون  یجنتا طبقخانه دار بود.  یهااز خانم یشترشاغل ب

رحسب در زنان ب ینمره كل بخشودگ یانگینم یزن مستقلیت
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كه منزل  ناباروری زناناز  یشترداشتند ب یكه منزل شخص ناباروری زنانداشت و در  یداریمعن آماریتفاوت  یمنزل مسکون

.بود ،تندداش یااجاره
 

 نانز بخشودگی بين ارتباط و ها حيطه تفکيک به همسرانشان و نابارور زنان بخشودگی نمره معيار انحراف و ميانگين: 2 شماره جدول

 همسرانشان با نابارور

 بخشودگی نمره معیار انحراف و میانگین بخشودگی هایحیطه

 نابارور زنان در هاحیطه تفکیک به

 هب بخشودگی نمره ارمعی انحراف و میانگین

 نابارور زنان همسران در هاحیطه تفکیک

 همبستگی ضریب

 پیرسون

 معیار انحراف میانگین معیار انحراف میانگین هاحیطه

 =26/0r و >00۱/0p 0۹/2 62/۱2 ۸۸/۱ 6۹/۱2 بینی واقع

 = 05/0r و = p ۴۸6/0 ۳۴/۱ 5۸/۱0 ۷5/۱ ۸0/۱0 خطا تصدیق

 = 22/0r و = 00۱/0p ۱6/2 ۱۹/۱۳ ۷۷/۱ 5۹/۱۳ عمل جبران

 = 25/0r و > 00۱/0p ۹5/۱ ۸0/۱۳ ۸۹/۱ ۱۹/۱۳ كردن دلجویی

 = ۱۸/0r و = 0۱۱/0p ۱۸/2 ۹۴/۱۳ ۸۴/۱ ۱0/۱۴ بهبودی احساس

 = ۴۴/0r و > 00۱/0p ۱6/6 ۱۴/6۴ ۸۹/۴ ۳۸/6۴ كل نمره

 

 اب ناباروری و شناختی جمعیت مشخصات با ارتباط در

 دهدمی نشان ۳ شماره جدول زنی همسران در بخشودگی

 گیبخشود كل نمره میانگین والیس كروسکال آزمون طبق

 یآمار دارمعنی تفاوت تحصیالتشان حسب بر همسران

 اب مردان در بخشودگی داد نشان دو به دو مقایسه. داشتند

 و تداییاب تحصیالت با مردان از بیشتر دیپلم تحصیالت

 واریانس آنالیز زمونآ طبق همچنین ،(P=0۴2/0) بود سیکل

 شغلشان حسب بر مردان بخشودگی كل نمره میانگین

 داد نشان شفه دو به دو آزمون. داشت داریمعنی تفاوت

با  مردان از بیشتر بودند كارگر كه مردانی در بخشودگی

 نشان همچنین ۳شماره  جدول (.P=02۳/0) بودشغل آزاد 

 كل هنمر میانگین والیس كروسکال آزمون طبق دهدمی

 شکست به بارداری تعداد حسب بر همسران بخشودگی

در  بخشودگی. داشتند آماری دارمعنی تفاوت انجامیده

 ینابارور یهاكه زنان آنها تا به حال به دنبال درمان یمردان

نبال بود كه زنان آنها به د یاز مردان یشترباردار نشده بودند، ب

 یدهست انجامبه شک یدو بار باردار ینابارور یهادرمان

(.P=0۴2/0داشتند )

 
 و همسرانشان نابارور زنان در بخشودگی با ناباروری و شناختی جمعيت مشخصات ارتباط :3 شماره جدول

میانگین ± انحراف  نتایج آزمون در همسران

 معیار در همسران

میانگین ± انحراف  نتایج آزمون در زنان

 معیار در زنان

 بخشودگی زن

F=0/56۴ 

*P=0/6۳۹ 

6۴/۷6 ± 5/52 ۴۹2/0 F= 

*P=0/6۸۹ 

6۳/۹5 ± ۴/۹۸ 25<  

 2۸-25 ۴/۳۴ ± 6۴/۴۱ ۷/۱5 ± 6۳/۱۴ سن زن، سال

6۴/2۷ ± 6/2۱ 6۴/۹۱ ± ۴/۹2 2۹-۳2 

۳۴/۷2 ± 6/2۴ 6۴/0۳ ± 5/2۸ ≤۳۳ 

F=۱/2۷2 

*P=0/2۸5 

6۳/2۱ ± 6/۴۹ ۳۴۸/0 F= 

*P=0/۷۹0 

6۳/۹۸ ± 5/۱2 2۹<  

 ۳2-۳0 ۴/6۴ ± 6۴/۸۷ 5/۳۴ ± 6۴/52 سن مرد، سال

65/5۱ ± 5/۷۴ 6۴/6۹ ± ۴/۸۴ ۳۳-۳6 

6۳/۸۳ ± 6/5۷ 6۴/2۱ ± ۴/۹2 ≤۳۷ 

****P=0/0۸5 6۴/۳۱ ± 6/0۳ ****P=0/6۹۳ 6۴/۳۸ ± ۴/۹5 محل تولد زن شهر 

 روستا ۳/۱۳ ± 6۴/۱6 ۸/2۱ ± 5۸/50
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**df=2 

Chi_Square= 2۷5/0  

**P=0/۷۱۴ 

6۳/۱5 ± 6/۸6 df=2 

Chi_Square=۱۴/2۴5 

**P=۰/۰۰۱ 

 سطح ابتداییوسیکل ۴/0۹ ± 62/۷۸

 دیپلم 5/۴5 ± 6۳/50 6/65 ± 6۳/۹۸ زن تحصیالت

 دانشگاهی ۳/۹۳ ± 66/۱۱ 5/۱6 ± 6۴/۷6

**df=2 

Chi_Square= ۳5۹/6  

**P=۰/0۴2 

6۱/۳۸ ± ۷/۸0 df=2 

۱۴۷/25Chi_Square= 

**P>۰/۰۰۱ 

 سطح ابتداییوسیکل ۴/6۷ ± 6۱/۹5

 دیپلم 5/0۹ ± 6۳/۷۷ 5/۴۹ ± 65/۱6 دمر حصیالتت

 دانشگاهی ۳/۷۴ ± 66/6۴ 5/2۸ ± 6۴/62

****P=0/۹0۴ 6۴/۱5 ± ۴/۸0 ****P=۰/0۳۰ 6۴/06 ± ۴ /۸0 شغل زن خانهدار 

 شاغل ۴/۷۷ ± 6۷/۴2 ۴/۷۷ ± 6۴/۱۹

F=۳/۸۴2 

*P=۰/02۳ 

6۴/۴5 ± 5/۷۷ F=۱/۳2۸ 

*P=0/26۷ 

  كارمند ۴/۷0 ± 65/۱۸

 آزاد 5/۱0 ± 6۳/۹۳ 6/۳۳ ± 6۳/2۱ شغل مرد

 كارگر ۴/۴۹ ± 6۴/2۱ 5/۸0 ± 66/56

df=2 

Chi_Square= ۴۱5/۳  

**P=0/۱۸۱ 

6۳/۹۷ ± 6/۴2 df=2 

65۱/۳Chi_Square= 

**P=0/۱6۱ 

وضعیت  مطلوب ۴/۹۷ ± 6۴/2۹

 نسبتاّ مطلوب ۴/۷2 ± 6۴/۷۴ 5/۷0 ± 6۴/66 اقتصادی

 نامطلوب 5/۴۳ ± 62/۱5 ۷/۷۳ ± 6۱/۱0

    ۱۹۸df=  

t= 66۳/0  

***P=0/50۸ 

6۴/۴2 ± 6/۱۱ ۱۸0/۳t= 

df=۱۹۸ 

***P=0/۰02 

وضعیت  شخصی ۴/5۴ ± 65/۴۱

 اجارهای 5/0۳ ± 6۳/26 6/2۳ ± 6۳/۸۴ مسکن

df=2 

Chi_Square= 5۱۷/۱  

**P=0/۴6۸ 

6۳/60 ± 6/2۳ df=2 

۳5۹/۳Chi_Square= 

**P=0/۱۸۷ 

مدت ازدواج،  >5 ۴/۷۸ ± 65/۷0

 ۱0-5 ۴/25 ± 6۳/5۸ 6/0۱ ± 6۳/۳2 سال

6۴/۴۴ ± 6/2۱ 6۴/5۴ ± 5/0۸ ۱0> 

t= ۸26/0  

df= ۱۹۸ 

***P=0/۴۱0 

6۴/۴2 ± 6/۱۳ t= 52۱/0  

df= ۱۹۸ 

***P=0/60۳ 

مدت  >5 5/۱۳ ± 6۴/52

 5≥ ۴/۴۸ ± 6۴/۱۴ 6/2۱ ± 6۳/6۸ ناباروری، سال

df=2 

Chi_Square= ۷۸۹/0  

**P=0/6۷۴ 

6۳/۷2 ± 6/۴0 df=2 

۱۹۳/۳Chi_Square= 

**P=0/20۳ 

مدت درمان،  >2 ۴/۹۴ ± 6۴/02

 ۴-2 ۴/۸۷ ± 65/۴6 5/۷2 ± 6۴/۸۱ سال

6۴/۴6 ± 6/۱۱ 6۳/5۷ ± ۴/۴۷ ≤5 

df=2 

0۷۷/6Chi_Square= 

**P=.0/0۴2 

۱۴/6 ± ۳۷/۴6 df=2 

056/۳Chi_Square= 

**P=0/2۱۷  

تعداد بارداری  0 56/6۴ ± ۸6/۴

به شکست 

 انجامیده

6۳/۷0 ± 5/65 62/60 ± ۳/50 ۱ 

5۸/۷۱ ± 5/52 62/۱۴ ± 6/۷۹ 2 

F=0/65۱ 

*P=0/522 

6۳/5۳ ± 5/۷۴ F=0/52۴ 

*P=0/5۹۳ 

درمان در حال  درمان دارویی 5/۳۳ ± 6۴/60

 IUI ۴/۸۹ ± 6۳/۸5 6/۳۹ ± 6۴/۴۹ حاضر

6۴/6۱ ± 6/۴۹ 6۴/6۴ ± ۴/2۳ IVF/ICSI 

* One way ANOVA ** Kruskal–Wallis ***Independent t-test ****Mann-Whitne 
IUI: Intra-Uterine Insemination 

IVF/ICSI: In vitro fertilization /ntracytoplasmic Sperm Injection 
 

 

 

 و بخشودگی ابعاد تعیین هدف با كه مطالعه این نتایج گیرینتیجه و بحث

 داد نشان شد، انجام رنابارو زوجین در آن با مرتبط عوامل
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 انهمسرانش و نابارور زنان در بخشودگی كل نمره میانگین

 بیشترین .بود باالتر ابزار میانه از و نداشت تفاوتی هم با

هم در زنان و هم  ی،بخشودگ هایحیطه در نمره میانگین

 نیو كمتر یاحساس بهبود یطهمربوط به ح همسرانشان

 وانهمخ .بود خطا قتصدی حیطه به مربوط نمره میانگین

 و سیف سوزان یمطالعه دو در حاضر پژوهش نتایج با

 بخشودگی میانگین نیز همکاران و شاهوردی و همکاران

، همچنین نتایج مطالعه(2۹،2۸)بود ابزار میانه از باالتر زوجین

 تعیین هدف با زنجان در كه همکاران و شاهوردی ی

 سال ۷ تا ۳ حداقل كه یبارور زوجین زناشویی بخشودگی

 باالترین داد نشان ،شد انجام گذشت،می ازدواجشان از

 مرهن كمترین و بهبودی احساس به مربوط نمره، میانگین

 لحاظ به كه (2۹)است بوده خطا تصدیق حیطه به مربوط

 راستای در نتایج هاحیطه در میانگین كمترین و بیشترین

 هر هك ستا دلیل این به تشابه این شاید .است ما یمطالعه

 ریباّتق فرهنگی بافت در و زمان یک در تقریباّ مطالعه دو

 بخشودگی كل نمره میانگین. اندشده انجام هم مشابه

 كل نمره میانگین از باالتر همکاران و شاهوردی یمطالعه

 است ممکن كه (2۹)بود حاضر مطالعه هاییافته بخشودگی

 كه باشد مطالعه دو پژوهش یجامعه در تفاوت آن دلیل

 حاضر یمطالعه در و بارور زوجین شده ذكر یمطالعه در

 .بودند نابارور زوجین

 همکاران و سیف سوزان حاضر یمطالعه نتایج راستای در

 اب زوجین در بخشودگی كل نمره میانگین دادند نشان

 5۷/6۱ با مردان در و ۴۹/6۱ زنان در دانشگاهی تحصیالت

 ذكر یلعهمطا در. بود كنونی یمطالعه مشابه تقریباّ كه بود

 هم بخشودگی هایحیطه در نمره میانگین بیشترین شده

 و كردن دلجویی حیطه به مربوط مردان هم و زنان در

 بود دیبهبو احساس حیطه به مربوط نمره میانگین كمترین

 این. باشدمی مطالعه این با مغایر ها،حیطه لحاظ به كه

 پژوهش جامعه هایویژگی به مربوط است ممکن مغایرت

 لیو بودند نابارور زوجین ما مطالعه در كه باشد مطالعه دو

 تشرك كلیه همچنین بودند، بارور زوجین فوق مطالعه در

 ،ودندب دانشگاهی تحصیالت با افراد پژوهش این كنندگان

 بیش) كنندگان شركت بیشتر ما مطالعه در كه صورتی در

 الوهع. داشتند دانشگاهی از كمتر تحصیالت( درصد 60 از

طالعهم به نسبت ازدواج مدت و سنی میانگین نظر از این بر

 مدت و كمتر سن فوق یمطالعه هاینمونه ،حاضر ی

 كه ایمطالعه در .(2۸)گذشتمی ازدواجشان از كمتری

 انجام ایرانی بارور زوج 200 روی بر همکاران و انتظار

 رد بخشودگی كل نمره میانگین بین دادندكه نشان دادند،

 كه نداشت وجود داریمعنی آماری تفاوت مردان و زنان

 .(۳0)باشدمی همسو كنونی مطالعه نتایج با لحاظ این از

 شغل مرد، و زن تحصیالت داد نشان حاضر یمطالعه نتایج

 رنابارو زنان بخشودگی با مسکونی منزل وضعیت و زن

 دگیبخشو ارتباط با رابطه در كه حالی در. داشت ارتباطی

 و شناختی جمعیت اتمشخص با نابارور زنان همسران

 شغل و تحصیالت متغیرهای فقط داد نشان نتایج ،ناباروری

 بخشودگی با انجامیده شکست به بارداری تعداد و مرد

 با ایمطالعه در همکاران و Cheng. داشت ارتباط مردان

 و زن ۱۸0 ،ودگیبخش میزان بر سنی تفاوت تعیین هدف

. دادند قرار عهمطال مورد را سال 2/20 سنی میانگین با مرد

 ودگیبخش باالتر، سن با افراد داد، نشان مطالعه این نتایج

 داد نشان نیز دیگر مطالعه یک نتایج ،(۳۱)داشتند بیشتری

نیمع مثبت ارتباط ازدواج مدت طول و سن با ودگیبخش

 داریمعنی تفاوت كنونی یمطالعه در ولی ،(۳2)داشت داری

 زوجین از یک هر در بخشودگی با ازدواج مدت و سن بین

 حاضر یمطالعه نتایج با همسو .نداشت وجود نابارور

Orathinkal طول و سن كردند گزارش نیز همکاران و 

 یمطالعه در. نداشتند بخشودگی با ارتباط ازدواج دتم

Orathinkal مثبت رابطه تحصیالت میزان همکاران و 

العهمط نتایج راستای در كه داشت ودگیبخش با داریمعنی

 افراد داد نشان كیفی مطالعه یک یجانت .(۳۳)ماست ی

 ردهایراهب از بیشتر دارند باالتری تحصیالت كه ناباروری

 شدن آشنا كه جاآن از و (۳۴)كنندمی استفاده ورمح لهأمس

 ایمقابله باعث له محورأمس ایمقابله راهبردهای با هازوج

 از یکی مورد ذكر شده شاید، شودمی هاتنش با ثرترؤم

معنی مثبت رابطه تحصیالت شده سبب كه باشد دالیلی

87  



 ابعاد بخشودگی و عوامل مرتبط با آن در زوجین نابارور                                                        سمانه صفری و همکاران

 همکاران و Orathinkal باشد. داشته بخشودگی با داری

 در داریمعنی ثیرأت جنسیت ارش كردند كهگز همچنین

 داریمعنی طور به زنان در و داشت زوجین بخشودگی

 این نتایج با مغایر كه (۳۳)بود مردان از بیشتر بخشودگی

 با خوانهم Yaben یمطالعه نتایج ولی است، مطالعه

 جنسیت با بخشش سطح بین داد نشان حاضر یمطالعه

 Yaben یمطالعه نتایج همچنین ،نداشت وجود ارتباطی

 مثبت ارتباط بخشودگی با افراد درآمد سطح داد نشان

 وضعیت بین یتفاوت حاضر یمطالعه در ولی ،(۳2)داشت

 ودوج نابارور زوجین از یک هر در بخشودگی با اقتصادی

 خشودگیب با متغیرها برخی ارتباط متناقض نتایج .نداشت

 شاید ما یمطالعه نتایج با و یکدیگر با مختلف مطالعات در

 گیرینمونه هایمکان و نمونه حجم متفاوت تعداد علت به

 .باشد كوچک و بزرگ شهرهای در

 بخشودگی نمره میانگین داد نشان حاضر یمطالعه نتایج

. داشت آماری داریمعن تفاوت شغل حسب بر نابارور زنان

 زنان زا بیشتر شاغل نابارور زنان بخشودگی نمره میانگین

فهحر به مشغولیت دلیل به شاغل زنان. بود دارخانه نابارور

 و كنندمی تمركز منفی احساسات بر كمتر ،دارند كه ای

 این دارند دارخانه زنان از بیشتری تحصیالت معموالّ چون

 بخشودگی هایحیطه از بعضی در كه كندمی كمک مورد دو

 دارخانه زنان به نسبت كردن دلجویی و بینی واقع مثل

 اب كه مسکونی منزل متغیر با رابطه در .(۴۳)باشند ترپیشرو

 و داشت وجود داریمعنی ارتباط نابارور زنان بخشودگی

 بخشودگی با كه انجامیده شکست به بارداری تعداد

 ایمطالعه،داشت داریمعنی ارتباط نابارور زنان همسران

 طبق. دنش یافت شده، ذكر متغیرهای نتایج با مقایسه برای

 اشتندد نابارور زوجین با مطالعه این محققین كه تجربیاتی

 كه ینابارور افراد برای شخصی مسکونی منزل داشتن شاید

 ،شوند متحمل باالیی هزینه ناباروری، درمان برای باید

 و نگرانی مثل زوجین منفی هایواكنش تا باشد كمکی

 درمان و زندگی هایهزینه كردن فراهم از ناشی اضطراب

 سبب زوجین بین ترمتعادل روابط دنبال به و شود كاسته

 خود تایانهم به نسبت بیشتری بخشودگی ابارورن انزن شود

 دادتع همچنین .دنباش داشته هستند، ایاجاره منزل دارای كه

 کستش تعداد به نسبت چون انجامیده شکست به بارداری

 یا امیدی نا یاس، حس بر عالوه ،بارداری بدون درمان

 ممکن (۴۳)دارد بر در نیز را ناكامی حس خود با افسردگی

 رد را بخشودگی میزان منفی ساساتحا افزایش اب است

 تمام كه است ذكر به الزم .دهد كاهش نابارور زنان همسران

 حوزه در پژوهش هسال چند تجربه اساس بر كه تفسیراتی

 شده هارائ مطالعه این پژوهشگران از بعضی توسط ناباروری

 نیز آن سقم و صحت مطالعات توسط است بهتر است،

 .شود بررسی

 شیوه .داشت وجود محدودیت چند حاضر یمطالعه در

 واحدهای دهیگزارش خود اساس بر كه هاداده آوری جمع

 است ممکن پژوهش، ماهیت به توجه با كه بود پژوهش

 هایارزش و عوامل ثیرأت تحت االتؤس از برخی به پاسخ

 یبخشودگ پرسشنامه .باشد گرفته قرار جامعه فرهنگی

 علیف زناشویی روابط و اصلی وادهخان روابط بعد دو شامل

 ،بودند نابارور زوجین هانمونه هك پژوهش این در .باشدمی

 مه فرزندان شامل كه اصلی خانواده روابط بعد از استفاده

 مقایسه بررسی جهت همین به نداشت، كاربردی شودمی

 چون ،بود دشوار مطالعات، سایر با حاضر یمطالعه نتایج

 غیرمت به مربوط نتایج ارائه جای هب مطالعات بیشتر در

 صورت به پرسشنامه بعد دو از كدام هر در بخشودگی

 ایجنت ارائه به فقط پرسشنامه، كل در نهایت در و جداگانه

 از یک هر در نتایج ارائه به و بود شده اكتفا پرسشنامه كل

 استفاده قابل كل نتایج بنابراین بود، نشده پرداخته بعد دو

 رمتغی روی بر چون دیگر طرف از .نبود حاضر یمطالعه در

 سیارب مطالعات بارور زوجین در مرتبط عوامل و بخشودگی

 ایمطالعه هیچ نابارور زوجین در و بود شده انجام كمی

 وجود با مقاله بحث قسمت در بود، نشده انجام

 برای اندكی مقاالت به ینقمحق ،گسترده جستجوهای

 دست حاضر یمطالعه هاییافته با مرتبط عوامل مقایسه

 .یافتند

 ودگیبخش نمره میانگین بین داد نشان حاضر مطالعه نتایج

 وردم متغیرهای بین از و نداشت وجود تفاوتی مردان و زنان

97  



 ماه آبان /621/ شماره 33دوره                                                                                 نشریه پرستاری ایران           

 یالتتحص متغیرهای با نابارور زنان در بخشودگی بررسی

 ازدواج نوع و مسکونی منزل وضعیت زن، شغل مرد، و زن

 یالتتحص با فقط آنها همسران دگیبخشو و بود ارتباط در

 در انجامیده شکست به بارداری تعداد و مرد شغل مرد،

 گسترش نظر از ایپایه تواندمی مطالعه این نتایج. بود ارتباط

 آموزشی یا ایمشاوره هایبرنامه تدوین و تهیه برای دانش

 معیتج متغیرهای گرفتن نظر در با بخشودگی بر مبتنی

 یروانشناس مشاوره مراكز در تا باشد رینابارو و شناختی

 بهبود جهت در روانی حمایت هایشیوه دیگر كنار در

تنش و مشکالت با زوجین سازگاری و زناشویی روابط

  .شود استفاده ،كندمی ایجاد آن درمان و ناباروری كه هایی

 نآ اثرات و بخشودگی متغیر به هاپژوهش در كه آنجایی از

 نابارور زوجین زندگی از رضایت و زناشویی روابط بر

 پژوهشی یجامعه در مطالعات بیشتر و نشده پرداخته

 در محققین شودمی توصیه است، شده انجام بارور زوجین

 آن دابعا و بخشودگی ارتباط بررسی به بعدی هایپژوهش

 فیتكی زناشویی، رضایت مثل روانشناختی متغیرهای با

 نابارور زوجین پژوهشی یجامعه در دیگر موارد و زندگی

 دار،نیمع مثبت ارتباط شدن مشخص صورت در تا بپردازند

 .شود ایمداخله مطالعات انجام برای ایزمینه پیش

 

 ار منافعی تعارض گونه هیچ نویسندگان :منافع تعارض

 .اندنکرده گزارش

 

 تشکر و تقدیر

 ارشد كارشناسی نامهپایان نتایج حاصل حاضر، مطالعه

 علوم دانشگاه مالی حمایت با كه است اماییم مشاوره

 زمرك محترم كاركنان از .است یافته انجام ایران پزشکی

 گرامی كنندگان مشاكت و اراک شهر رویان امید ناباروری

 .سپاسگزاریم تحقیق گروه با همکاری خاطر به
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