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چکیده
در اين پژواش عوامل اجاماع مؤار بر اناخاب درمان ناباروری در زنان نازا
مورد بررس صرار خوااد درفاه است .ادف از اين پژواش بررس عوامل
اجاماع مؤار بر درمان ناباروری در زنان نازا م بارد .از مجموعه عوامل
اجاماع  ،تاایر دوعامل روابط اجاماع  ،د امان  -علم و اعاماد اجاماع به
عتوان ماغیر مساقل بر ماغیروابساه اناخاب درمان ناباروری) مورد بررس صرار
درفاه است .جامهه آماری اين پژواش مررز تحقیقان ناباروری بیمارساان ول
عدر و جمهیت آماری دو دروه از زنان نازا م بارد .دروه اوی ،دروا ره
درمان را اناخاب نمودهاند و دروه دوم دروا ره درمان را اناخاب نتمودهاند.
* اسااديار مددراری اجاماع دانه اه ع مه طباطبائ .
** راررتاس اررد مددراری اجاماع دانه اه ع مه طباطبائ .

nesad60@yahoo. com

*

بررسي تأثير عوامل اجتماعي مؤثر بر درمان ...

235

روش نمونهدیری دروه اوی سررماری از رل جمهیت زنان نازاي ره ط سه
ا اه جهت درمان به درمان اه نازاي مراجهه نمودهاند ره تهداد آنها  80ن ر
م بارد و دروه دوم ،دروا ره درمان را اناخاب نتمودهاند ره تهداد آنها مهادی
با دروه اوی است و از طريق روش نمو نهدیری تدادف در دسارس م بارتد.
اين پژواش با تکیه بر تکتیک پیمايش ،روش مقايسه علّ  ،اسا اده از ریوه رم
و ابزار پرسهتامه انجام رد.
ناايج پژواش مبین اين واصهیت م بارد ره اریه میزان اعاماد اجاماع و
روابط اجاماع  -د امان  ،علم بیهار بارد ،میزان اناخاب درمان نیز بیهار
خوااد بود و از طرف رابطه مساقیم بین دو ماغیر اعاماد اجاماع و روابط
اجاماع – د امان  ،علم

وجود دارد .با باالرفان اعاماد اجاماع  ،روابط

اجاماع – د امان  ،علم نیز افزايش پیدا م رتد و بالهکو.
ناععايج پععژواش نهععان م ع داععد رععه عععوامل یععون خععانواده ،دوسععاان،
خويهاوندان ،میزان آداا بعه علعا درمعان نابعاروری ،متعاب اط ععات  ،نحعوه
دسارس به اط عان ،پزرکان ،ماخددین ،اعاماد به نداصت و صابل اتکا بعودن
آنان و حمايتاای مال از طرف امسر و خويهاوندان در افزايش میزان اعامعاد
اجاماع و روابط اجاماع -د امان  ،علم تاایر دذار اسعت و ارتبعاط مسعاقیا
بین اين دو ماغیر مساقلبر اناخاب درمان ناباروری ااردذاراست .در راساای ناايج
بدست آمده پیهتهاداای راربردی و دارای صابلیت اجرای ماتاسب بعا يافاعهاعای
حانل از پژواش ارائه درديده ،ره امید است م ید واص دردد .
واژههای کلیدی اعامعاد اجامعاع  ،روابعط اجامعاع  -د امعان  ،علمع ،
ناباروری

مقدمه
باروری و نیاز به داران فرزند سیری طبیه است ره در تمام موجودان زنده موابا
اله

محسوب م دردد .حررت در سیر میر طبیه

و دور از انارار زنان و مردان
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بالغ ره بهد از تهکیل زندد مهارک در انارار اي ای نقش پدرانه و مادرانه خود
م بارتد به طور حاا باع

ايجاد تهارضات برای آنان خوااد رد و در نهايت اين

تهارضان تهديدی جدی برای پايه اای زندد

مهارک و روابط اجاماع

افراد

نابارور است.
زنان به طور طبیه میل به زايش و تولید مثل دارند .مادر ردن يک از انل ترين
نیازاای آنان محسوب م رود ،اين مساله بسیاری از متاسبان اجاماع آنان را تحت
تاایر صرار م داد و زنان ره به طور طبیه صادر به فرزندآوری نیساتد ،دردیر بسیاری
از مهک ن فردی و اجاماع خوااتد رد ره آنان را در جريان میرمهموی زندد صرار
خوااد داد .علا پزرک جهت پاسخ دوي به نیاز طبیه و بیولوژی زنان نازا ت ش
بسیاری نموده است ره برخ از اين زنان از آن اساقبای م رتتد و از طريق علا پزرک
در جهت پاسخ به اين نیاز خود م بارتد و برخ دي ر آن را نم پذيرند .بسیاری از
عوامل اجاماع م تواند تاایر به سزاي در روند پذيرش داراه بارد ره در اين پژواش
تاایر دو عامل اعاماد اجاماع و روابط اجاماع  ،د امان  -علم بر اناخاب درمان
مورد بررس خوااد درفت.

اهداف پژوهش
ادف رل اين پژواش عبارن است از:
 .1بررس عوامل اجاماع مؤار براناخاب درمان ناباروری در زنان نازا.
با توجه به دساردد موضوع و وسهت عوامل اجاماع

در اين مقوله اعاماد

اجاماع و روابط اجاماع  ،د امان  -علم به عتوان عوامل مؤار مورد بررس صرار
خوااتد درفت.
ااداف جزي در اين پژواش عبارتتد از:
 .1بررس میزان اعاماد اجاماع بر اناخاب درمان ناباروری در زنان نازا؛
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 .2بررس میزان روابط اجاماع  ،د امان  -علم بر اناخاب درمان ناباروری در
زنان نازا؛
 .3بررس رابطه دو عامل روابط اجاماع  ،د امان  -علم و اعاماد اجاماع بر
يکدي ر و تاایر آن بر اناخاب درمان ناباروری در زنان نازا.

طرح مساله
پیهرفت علا و تکتولوژی در زمیتۀ دانش پزرک مانتد ساير علوم و توسهه روزافزون
به راردیری نتاي و تجهیزان پزرک امکانان جديدی را به مترور رف مسايل و
مهک تش در اخایار بهر صرار داده است .پیه یری بسیاری از بیماریاای وادیردار و
افزايش امید به زندد

و رااش مرگ و میر نوزادان از فوايد بهرهمتدی از اين

تکتولوژیاای پیهرفاه و پرامر م بارد .پیهرفتاا و تحقیقان علم داهاای اخیر
امکان امید به بهبود بسیاری از بیماریاا را ايجاد ررده است ره يک از اين بیماریاا،
ناباروری مردان و زنان است .زوجین به طور طبیه بهد از تهکیل خانواده در انارار
اي ای نقش پدرانه و مادرانه خود م بارتد .برخ از آنان با روشاای طبیه به اين نیاز
خود پاسخ م داتد و برخ دي ر به دلیل عوامل بیولوژيک و میربیولوژيک در ار دو
يا يک از آنها با مهکل ناباروری مواجه م روند.
در طوی  25سای دذراه صدماای بسیار بلتدی در درمان ناباروری برداراه رده و
بسیاری از زوجااي ره صب ً نابارور صلمداد م ردند ،امروزه م توانتد ناحب فرزند
روند.
تولد اولین فرزند حانل از لقاح خارج از رحا در سای  1978اين امکان را برای
زوجین نابارور فرااا نمود ره برخ ف داهاای پیهین به داران فرزند امیدوار روند.
از آن زمان تارتون روشاای زيادی برای درمان ناباروری مانتد :تحريک تخمکدذاری،
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 ،GIFT1, ICSI2, IUI3, IVF4 ,ZIFT5اادای دامت ،اادای جتین و ریوه رحا
جاي زين به رکل دساردهای مورد اسا اده نیازمتدان صرار درفاه است.
در اين پژواش زنان نازاي

مورد بررس

صرار خوااتد درفت ره علل نازاي

مربوط به آنها م بارد .با توجه به اين ره اين زنان در روند میرمهموی نسبت به ساير
زنان نابارور صرار م دیرند به ردن مورد اجوم عوامل فردی ،اجاماع  ،فرات
باوراا و ن رشاای ستا
فرات

و اجاماع

و

صرار م دیرند و اين امر موجبان تهارضان خانوادد ،

را برای آنها فرااا خوااد نمود .از طرف

مجموعه عوامل

خانوادد و تماي ن طبیه آنها را به درمان ناباروری مامايل م رتد .اماندونه ره
بیان رد اين زنان نازا جهت درمان ناباروری خود با روشاای نويت مواجه م روند.
فقدان اط عان راف به دلیل عدم ارتباط با عتانر علم  ،ازيتهاای باال ،آداه نبودن از
متاب حمايا و برخ اعاقادان خانوادد و رخد و عدم تواناي آنها در مهارن
برصراری ارتباط بین حقوق و نیازاای خود وعدم اعاماد باع

م رود ره اين زنان

برای پاسخ دوي به نیاز طبیه خود ،با اسا اده از روشاای مدتوع دیار ترديد
دردند .با نرر به اين ره عوامل ماهددی در اناخاب درمان ناباروری تاایردذار است ،در
اين پژواش عوامل اجاماع مورد بررس صرار خوااتد درفت ،و درندد رسیدن به
اين سوای خواایا بود ره :یه عوامل اجاماع بر اناخاب درمان ناباروری در زنان نازا
تاایردذار است .حای ره آرزوی فرزندآوری و اامیت آن در میان فراتگاای دونادون
رهورمان اامیت دارد ،رتاخت عوامل اجاماع در اناخاب درمان ناباروری در زناننازا
م تواند ااران مت

اين عوامل را رااش و ااران مثبت برخ

تقويت رتد و زنان نازاي

ره بتا به ن ران اا و برخ

دي ر از عوامل را

ن رشاا و عدم اعاماد ،به

1
. GIFT: Gamete intrafallopian transfer
2
. ICSI: Intracytoplasmic sperm injection
3
. IUI: Intra Uterine Insemination
4
. IVF: In vitro fertilization
5
. ZIFT: Zygote intrafallopian transfer
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محروم ساخاهاند و درندد درمان

ناباروری خود نیساتد را آماده درمان سازد.

پیشینه پژوهش
پیشینه پژوهش خارجی
 ر  .ای ساندرزوان .دبیلو .بروس در مقالهای با عتوان رابطه بعین اسعارس اجامعاع -روان و نایجه لقاح آزمايه اا و درمان اناقای دامت به درون رحا را بررس رردنعد.
حدود  90زن ره برای درمان در يک مطب خدون نازاي ابت نام ررده بودند معورد
مطالهه صراردرفاتد .ناايج تحقیقان در بردیرنده ايعن نکاعه اسعت رعه اسعارس روانع -
اجاماع نار از درمان بسیار دارای اامیت اسعت .بتعابراين نقعش برنامعه حمايعت از
بیماران در برابر فهاراای روان – اجاماع نارع از درمعان نعازاي بايعد بیهعار معورد
بررس صرار دیرد .)Sunders Van, 1999: 162
 ادلمن در  2004با بررس  152زوج نابارور در ط مراحل  IVFبه اين نایجهرسید ره سازداری زناروي زنان ره عامل ناباروری به آنها نسبت داده رده است
رااش م يابد .)Edleman, 2004:123
 ناايج مطالهان انجام درفاه توسط دلومبوک و موری در درمان ناباروری با موضوعFamilies created through surrogacy :Parent – child relationships in the first year of life

با  48خانواده دريافت رتتده ،در سای 2004به اين ررح است :زوج درخواست رتتده،
از طريق رسانهاا با اين روش درمان ناباروری آرتا رده است و با اعاماد رامل به مادر
اادارتتده در ن هداری از نوزاد در طوی بارداری و وادذاری نوزاد پو از آن دردیر اين
فرآيتد ردهاند و از اين اناخاب راد بودند ،و از اين طريق ربکهاای حمايت اجاماع خود
را در جريان دذاراهاند ،در اين پژواش ایچ ن ران از بابت بهره برداری مال  ،ترس از
عدم وادذاری نوزاد ،مهک ن صانون  ،ایجان و اجاماع و ن ران از ارتباط ژنایک
نوزاد توسط جامهه آماری مطرح نهده است .)Golombok and Murray, 2004: 133
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 -مطالهان وان دن ارردر زمیته درمان ناباروری با موضوع:

Psychosocial

 )aspects of surrogate mother hoodدر سای  2007نهان داد ره بیهار مادران
اادارتتده رحا جاي زين به عتوان يک از ریوهاای درمان ناباروری) تجربه بارداری و
تولد را لذنبخش م دانتد و بسیاری تجربه اادای رحا جاي زين را نوع تکامل يا
افزوده ردن ییزی به زندد ران دزارش رردهاند مانتد :افزايش احساس خود
ارزرمتدی يا اعاماد به ن و ،و ارتباط نزديک با زوج درخواست رتتده ،بويژه با مادر
درخواست رتتده .حا برای برخ  ،تجربه اادای رحا جاي زين ،دذار از يک مرحله
رردی مثبت مانتد :باال رفان از روه ،رروع تحدی ن دانه اا يا مطالهه در رراه
ماماي تلق رده است .رابطه خوب بین زوج درخواست رتتده و مادر اادا رتتده در
طوی بارداری و جود دارد .بیهارين رابطه دزارش رده در طوی بارداری ،بین مادر
درخواست رتتده با مادر اادا رتتده است تا پدر درخواست رتتده .بیهار مادران با
يکدي ر م صان م رتتد ،بويژه درمهايتان پزرک مادر درخواست رتتده فهاالنه حضور
دارد و مادر اادارتتده رحا از حضور مادر درخواست رتتده و دردیری در اين فرآيتد
احساس رضايت م رتد .در اواخر دوران بارداری ار دو سطح باالي از اضطراب را
تجربه م رتتد .اما در آخر بارداری ،مادر درخواست رتتده اضطراب بیهاری را تجربه
م رتد ره نار

از احساس دلبسا

به نوزاد و ن ران

درباره س مت اوست

.)Vandenakker, 2007: 53-62
 -وان دن ارر در پژواه

دي ر با موضوع:

(Psychological trait and

) statecharacteristicsبه اين ناايج رسید ره با نرر به ايتکه تغییران جسم و ایجان
در فرآيتد اادای رحا جاي زين و بارداری ات اق م افاد ،بسیاری از اادارتتددان رحا
جاي زين با زوجاای در خواست رتتده ارتباط نیرومتد و دوساانه را ادامه م داتد.
بسیاری از زوج اای دريافت رتتده افت و خیزاای ایجان  ،از صبیل لذن بردن از
جواب مثبت آزمايش يا ناراحا از سقط را تجربه م رتتد .بتابراين بین افراد در اين
مدن تقريبا يک سای نمیمیا ايجاد م رود و بیهار آنها تمايل دارند ره پو از پايان
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بارداری به اين ارتباط ادامه داتد .بیهار مادران اادارتتده رحا جاي زين درباره ترتیبان
رحا جاي زين و س مت و رفاه نوزاد اطمیتان راف دارند .آنها فکر م رتتد ره ادر
رودک از نرر ژنایک به مادر در خواست رتتده تهلق داراه بارد ،مادر رودک را آسانار
خوااد پذيرفت .ن رش مادر درخواسترتتده به نوزاد در دوران بارداری مثبت است،
در حال ره مادر اادارتتده در دوران بارداری ن ران س مت نوزاد است .مادران
اادارتتده به دلیل عدم حمايت اجاماع  ،حا

با وجود رابطه با ابان با امسر،

مهک ن بیهاری را در مقايسه با مادران درخواسترتتده تجربه م رتتد و
نااماات

اای زناروي صبل از بارداری ،يک سای و نیا بهد از زايمان ادامه م يابد،

بويژه اامیت اين موضوع در صبل از بارداری و سه مااه اوی برای موفقیت فرآيتد اادا
بايد مورد توجه صرار ب یرد ).)Vandenakker, 2007: 2287-2295
مطالهان ردون در سای  1994بر اين نکاه تارید دارد ره برنقش پدر در فرآيتد
رحا جاي زين تارید رماری وجود دارد و مادر درخواست رتتده ارتباط مساحکم را
با مادر اادارتتده برصرار م رتد و در طوی بارداری بسیار مهاررت دارد .مهاررت مادر
درخواست رتتده در طوی بارداری موجب ايجاد ارتباط بین او و نوزاد م رود.
با توجه به بررس اای انجام رده در مجلهاای:
European Journal Of Social Work, European Journal Of Communication,
The British Journal Of Social Work, International Social Work, British Of
Social Work,

و سايتاای:
www.babycenter.com, www.wikipedia.org/wiki/surrgacy,
www.searo.who.int, www.Euroobserver.com, www.infertility.com,
www.surrogacy.com, www.nicefertility.org.uk, www.aresing.ir

ماغیر مساقل اعاماد اجاماع و روابط اجاماع علم  -د امعان و تعاایر آن بعر
ناباروری تا رتون مورد بررسع صعرار ن رفاعه اسعت و در پعژواشاعاي رعه در زمیتعه
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ناباروری نورن درفاه عوامل دي ر مانتعد :حمايعتاعای اجامعاع  ،سع مت روانع ،
مهاررت زوجین و عوامل فیزيولوژيک مورد نرر بوده است.
پیشینه پژوهش داخلی
 -1پژواه با عتوان "مقايسه عوامل اضطرابآور در زنان و مردان ناباور" توسط
افاخارالسادان حاج راظم – آذر محمودی – مههید جه رپور و درارمحمودی
نورن درفت .پژواش از نوع  FIELDSTUDYبوده ره عوامل اضطرابآور
خانوادد و اجاماع و اصادادی به ت کیک در زنان و مردان تهیین و با اا مقايسه
درديده است .ناايج نهان م داد ار یه طوی مدن ازدواج بیهار رده عوامل
اضطرابآور در آنها بیهار بوده است .تمايل باروری در ار دو دروه وجود داراه و بین
عوامل اضطراب آور خانوادد بیهارين درند مربوط به ترس از دست دادن زندد
مهارک بوده است  58%زنان –  %36مردان) و نیز  %66زنان و  %44مردان از ی ون
انجام آزمايهان تهخید و درمان دیار اضطراب رده بودند و  %48زنان در برابر
 %38مردان دخالت ب جای اصوام را عامل رديد اضطراب در خود بیان رردهاند .اما در
مجموع عوامل اضطراب آور در بین زنان و مردان اخا ف مهتادار آماری نداراه و بسیار
مهابه بوده است.
 -2پژواه باعتوان «بررس ارتباط بین احساس تتهاي و حمايت اجاماع در
زوجین نابارور» توسط اعرا خوربین در دانهکدع پرسااری و ماماي دانه اه علوم
پزرک رهید ندوص يزد نورن درفت .اين پژواش يک مطالهه امبسا

بوده ره

در ط آن احساس تتهاي و احساس حمايت اجاماع زوجین اندازهدیری و تونی
درديده است.
يافاهاا نهان داد ره امبسا

مهتاداری بین احساس حمايت اجاماع و احساس

تتهاي در زنان نابارورو در امسرانران وجود دارد ،و افزايش حمايت اجاماع در
زوجین نابارور موجب رااش احساس تتهاي

دهاه است؛ پو برصراری روابط
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نمیمانه توام با ارزش و احارام ره موجب ارتقاء احساس حمايت اجاماع در زوجین
نابارور م دردد تونیه م دردد.
 -3در سای 1379پژواه

باعتوان "بررس

میزان آداا

و طرز ن رش افراد

نابارور نسبت به روشاای رمک باروری در رلیتیکاای نازاي دانه اه علوم پزرک
تهران توسط درار فرناز سهرابوند و امکاران نورن درفت 400 .فرد نازا  251زن
و  149مرد) ره رانديدای اسا اده از  ARTبودند به نورن ماوال  ،در نورن رضايت
وارد مطالهه ردند .روش جم آوری اط عان به رکل پرسهتامه بود .براساس تهداد
پاسخاای نحیح 177 ،ن ر  )44%/3آداا خوب و  223ن ر  )55%/7آداا عیت
نسبت به روشاای رمک باروری داراتد .متب آداا  %73افراد مرارز درمان

ART

بود .سطح آداا در  %74/6افراد دارای مدرک ديپلا يا باالتر و در  30/3درند افراد
زير ديپلا خوب بود.
 -4در سای  1387پژواه با عتوان پیامداای اجاماع اسا اده از تکتیکاای
رمک باروری  )ARTدر زنان تحت درمان مراجهه رتتده به مررز آموزر درمان امام
خمیت ساری توسط درار حسین بزرگنژاد و امکاران انجام رده است.
ناايج اين پزواش نهان م داد ره  56درند زنان از ايتکه دي ران از بارداری
آنان آداه روند ن رانتد و ط رردن مراحل درمان به رمک روشاای نوين بارداری به
دلیل ايجاد امیدواری در درمان بر رضايت زناروي ايهان م افزايد و موجب رااش
عوارض نار از ناباروری و سست ردن روابط زناروي م رود.

روش تحقیق
در اين پژواش از روش مقايسه علّ دو واحد تحلیل اسا اده رده است .پژواش از
نوع راربردی بوده و واحد تحلیل و اا یتین مهااده رامل دو دروه م بارد :ال  :زن
نازا ره درمان را اناخاب ررده است
ب :زن نازا ره درمان را اناخاب نکرده است.
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با توجه به محدوديت جمهیاآماری از دو ریوه نمونهدیری برای دو واحد تحلیل
اسا اده رده است.
 -1سررماری
تهداد رل جمهیت زنان نازا ره در ط سه ا اه جهت درمان به درمان اه ناباروری
بیمارساان ولیهدر مراجهه نمودهاند ،ره مهادی با  80ن ر م بارتد.
 -2نمونهدیری تدادف در دسارس
با توجه به مقاومت وعدم مراجهه برخ از زنان نازا جهت پی یری درمان به
مرارز درمان  ،ریوه نمونهدیری تدادف در دسارس ،جهت اين پژواش مورد اسا اده
صرار درفت ،و مهادی با دروه اوی تهداد  80ن ر از زنان نازا ره درمان را اناخاب
نکردهاند از طريق نمونهدیری مطرح رده ،مورد بررس صرار درفاهاند.
جمهیت آماری از ار دو دروه زنان به طور مجزا  80ن ر م بارد و جامهه آماری
مورد نرر پژواش مررز تحقیقان بهدارت ناباروری بیمارساان ولیهدر است ،و از
پرسهتامه محقق ساخاه جهت جم آوری دادهاا اسا اده رده است .نوع اعابار اين
پژواش بیرون م بارد و با توجه به تحقیقان نورن درفاه توسط ماخددان و
آياا اای تايید رده در پژواش اا ی پیهین در زمیته دو ماغیر م ساقل اين پژواش ،و
تاي ید اسااد رااتما 53 ،دويه رام ً علم

در پرسهتامه مورد اسا اده صرار درفاه

است.
جهت بررس پاياي دادهاا ،از ضريب آل ای ررونباخ اسا اده رده است .مقدار
آل ا در دامته  1 –0است .به طوری ره از طريق اين ضريب به پايداری درون دويهاا
پ برده م رود .ادر اين ضريب ن ر بارد ،بیان ر عدم پاياي رامل دويهاا و ادر يک
بارد ،پاياي رامل را نهان م داد .در اين پژواش  10پرسهتامه به عتوان پیش آزمون
مورد بررس صرار درفاتد ره ضريب آل ای ررونباخ آنها به ررح ذيل م بارد:
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ضريب آل ای ررونباخ پیشآزمون
ضريب آل ای ررونباخ

ماغیر
اعاماد اجاماع

0/67

روابط علم د امان

0/58

تجزيه و تحلیل دادهاا با اسا اده از نرم افزار آماری  spssانجام رده است .در اين
نرمافزار برای تونی

ن ان ری

به محاسبه درند و توزي فراوان و ...و برای

آزمون روابط ماغیراا نیز از آزموناای ررامر و ضريب امبسا

رتدای χ2 ،يا خ دو

اسا اده رده است.

تعریف متغیرهای مورد استفاده در پژوهش
تعریف متغیرهای مستقل
عوامل اجتماعی
تعریف نظری
عامل
"عامل در رياضیان ار يک از عتانر تهکیلداتده يک حانل ره احاساب آن
مورد نرر است ،م بارد .بطور رل در علوم انسان عتدری است ره در جريان تغییر
يک پديده وارد م رود .در مواردی یتد اين واژه را جهت نهان دادن ررط الزم يا
علا تهیین رتتده در مورد يک پديده نیز بکار م برند.
تهیین و طبقه بتدی عوامل در جامهه رتاس  ،به نرام نرری مرج  ،به درجات از
وسهت ره در تحلیل مطمح نرر صرار درفاهاند ،به فرضیهااي ره در آن تحقیق بیان
ردهاند و به ادفاای ماي و عمل ره برای خود تهیین رردهايا وابساه است" بیرو،
.)129 :1370
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تعریف عملیاتی
نرری باال ،ااداف و یاریوب نرری پژواش از مجموعه

با توجه به تهاري

عوامل ،عوامل اجاماع مورد توجه بوده ،و با توجه به دساردد عوامل اجاماع دو
عامل اعاماد اجاماع

و روابط اجاماع  -د امان  ،علم

در اين پژواش مدنرر

م بارد .با توجه به اين ره عامل اجاماع در دايره المهارف علوم اجاماع تهري
مساقل ندارد ،تهاري

نرری و عملیات دو عامل ياد رده به ت کیک بیان خوااد رد.

اعتماد اجتماعی
تعریف نظری
"اعاماد را م توان به عتوان اطمیتان به صابل اتکا بودن يک رخص يا يک سیساا
يا در نرر درفان رراه خان از ناايج يا وصاي تهري

ررد ،ره ط آن ،اطمیتان بیان ر

ايمان به نداصت دي ران يا عهق به آنها و ايمان به نحت انوی انازاع مجرد است"
.)Giddings, 1994: 32
در تهري

دیدنز از اعاماد به یتد نکاه اراره رده است:

 -1به اعاقاد د یدنز ررط نخساین مقاضیان اعاماد ،عدم وجود اط عان رامل
است .در مورد رخد ره فهالیتاای او به نورن مسامر در مهرض ديد بوده و
روند افکار او آرکار است و نیز در مورد سیسام ره اعمای آن رتاخاه رده و صابل
درک است ،نیازی به اعاماد نیست.
 -2اعاماد در انل نه با ريسک بلکه با احامای وصوع در ارتباط است .اعاماد
امیهه م هوم ضمت و مجازی صابلیت اتکاء و اطمیتان به رکل پیامداای احامال را
دارد ،خواه اين پیامداا مربوط به عملکرد افراد بارد ،خواه مربوط به عملکرد سیساا.
پیشفرض صابلیت اتکاء به عوامل انسان  ،صابلیت اتکاء و باور به درسا  ،نداصت و
عهق است.
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 -3اعاماد امان ايمان به صابلیت اتکاء فرد يا سیساا نم بارد بلکه آن ییزی
است ره از ايمان سریهمه م دیرد .اعاماد دصیقاً خط اتدای ايمان و اطمیتان است.
 -4م توانیا از اعاماد به نهانهاای سمبلیک و نرام تخدد نحبت رتیا ،ول
اين بسا

به ايمان ما از انوی دارد ره فرد از آنها مافل است و نه ايمان به نداصت

اخ ص  .درايهان خیر دي ران ،الباه اعاماد به افراد امیهه تا حدی با اين سیساااا
ارتباط دارد ،ول بجای آنکه به اعمای خود آنها بسا
مطلوب بسا

داراه بارد به رارمتاسب و

دارد.

تعریف عملیاتی
در اين تهري

راخصاای زير اساخراج درديده:

اطمیتان به صابل اتکا بودن يک رخص
اطمیتان به صابل اتکا بودن يک سیساا
ايمان به نداصت دي ران
ايمان به نحت انوی انازاع
اين راخصاا بادويهاای تايید رده در پتج سطح رام ً موافق ،موافق ،ب ت اون،
مخال  ،رام ً مخال

و با اسا اده از مقیاس طی

لیکرن ستجیده م روند.

با توجه به پايین ترين نمره و باالترين نمره ،میزان اعاماد اجاماع در سه مقوله
پايین ،ماوسط و باال مطرح م دردد.
نمران بین  22تا  55/5بیان ر اعاماد اجاماع  ،پايین م بارد.
نمران بین  51/5تا 82بیان ر اعاماد اجاماع  ،ماوسط م بارد.
نمران بین  82تا 110بیان ر اعاماد اجاماع  ،باال م بارد.
سطح ستجش ماغیراا ترتیب م بارد.
تعریف نظری
روابط اجتماعی-گفتمانی ،علمی
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با توجه به ايتکه روابط اجاماع -د امان  ،علم
دايره المهارف علوم اجاماع
تهري

تهري

مساقل

در

ندارد ،در ابادا به ت کیک ار ردام از اين سه روابط

م دردد و در پايان از ادمام مجموعه تهاري

به عتوان تهري

نرری مورد

اسا اده در پژواش اسا اده م رود.

ارتیاط اجتماعی
تعریف نظری
«ارتباط در لغت به مهتای پیونددادن و ربطدادن ،بسا

و رابطه م بارد .ارتباط

اجاماع جريان است ره ط آن دو ن ر يا بیهار به تبادی افکار ،احساسان ،نرران و
عقايد خود م پردازند و از طريق بکار بردن پیامااي ره مهتايش برای تمام آنها يکسان
است ،به انجام اين امر مبادرن م ورزند» ساروخان « .)5 :1376 ،ارتباط اجاماع بین
ارخاص و دروهاا به مهتای اناقای يک "مهتاست" یه در سطح انديههاا و خواساهاا،
یه در سطح احساسان و حاالن عاط  .در ار ارتباط از ع يا ،نهانهاا و زبان
اسا اده م رود .اين فرآيتد تضمین نوع اراراک است» ساروخان .)344 :1376 ،
روابط گفتمانی
صبل از ايتکه روابط د امان را تهري

نمايیا ابادا به تهري

د امان م پردازيا تا

م هوم اين واژه به درسا رورن رود .م هوم د امان پديدهای است یتد وجه و یتد
مهتاي  .رثرن وجوه و رثرن مهتاي اين پديده موجب پیچیدد و ابهام در دريافت
نحیح مهان و تهاري

آن و فها دصیق نقش ،جاي اه ،رار ويژهاا و اسالزاماای آن

رده است.
واژه د امان  )Discourceره سابقه آن در برخ متاب به صرن  14می دی م رسد
از واژه فرانسوی  dis-courو التین  discors-usبه مهت د ا و ،محاوره ،د اار و از
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واژه  discursumبه مهتای ط ره رفان ،از سرباز رردن ،تهلل ورزيدن و . . .درفاه رده
است .د امان در مهتای ارتباط انديهه از طريق ر م ،تبادی يا تهامل زبان  ،د ا و و
نحبت و صوه يا ملکه نحبت رردن ،مذارره و مهورن و د ا و دايان مک دانل،
 )10 :1380مهتای مورد نرر اين پژواش است.
تحلیلاای جامهه رتاخا

از م هوم د امان در داه  1970و  1980وارد

عرنه اای زبان رتاس  ،نقد ادب  ،روانکاوی ،فلس ه نرريه سیاس  ،نرريه اجاماع و
نرريه فرات

رده است دايان مک دانل )17 :1380 ،روابط د امان  ،نوع ارتباط

نمادی است ره در آن پیاماا ،اط عان و مهارف دونادون رد و بدی م روند.
اين ارتباط م تواند یهره به یهره بارد و يا به نورن تدويری ،نوت ،
نورااری يا ترریب از آنها به انحاء ما اون از راه دور يا میرمساقیا به نورن يک
سويه يا دو سويه تحقق يابد .به لحا تحلیل روابط د امان را م توان به یهار نوع
عمده تقسیا نمود:
روابط د امان علم  ،سیاس  ،اخ ص و سرانجام فلس

و اتری یلب :1375 ،

 ) 161در اين پژواش با توجه به ااداف مورد نرر به تهري

د امان علم به عتوان

ماغیر مساقل و تاایر آن بر اناخاب درمان ناباروری م پردازيا.
روابط گفتمان علمی -فنی
صبل از تهري
آن اين م هوم تهري

روابط د امان علم – فتیبه علت نزديک م هوم ارتباط علم با
م رود.

ارتیاط علمی
"ارتباط علم زير مجموعهای از ارتباط اجاماع است ره ط آن دو ن ر يا بیهار
يا موسسان و انجمناای علم و پژواه به تبادی افکار ،آراء و نرريهاای علم و
فت م پردازند ،و اين ارتباط را بر مبتای به راردیری نماداای ويژه و انط حان
رلیدی علوم برصرار م سازند .به عبارن دي ر ارتباط علم فرآيتدی است ره به موجب
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آن پیاماای علم از متاب به دیرنده اناقای م يابد و عتانر انل آن مانتد ار رکل
دي ر از ارتباط عبارتتد از :متب  ،پیام ،رانای ارتباط

و دیرنده پیام .ارتباط م تواند

جريان دو طرفه و ماقابل بارد" محست .)214 :1372 ،
روابط گفتمانی علمی -فنی
با توجه به م هوم روابط د امان و روابط علم  ،روابط د امان – علم عبارن
است از :اناقای پیاماا و نماداای علم و فت از متاب به دیرنده و عتانر انل آن
مانتد ار رکل دي ر ارتباط عبارن است از :متب  ،پیام ،رانای ارتباط و دیرنده پیام.
ارتباط م تواند جريان دو طرفه و ماقابل بارد به نورن مساقیا و يا میرمساقیا .در
اين روابط دیرنده پیام زنان نازا و اجاماع علم و اطرافیان وی فرساتده و متب پیام
م بارتد یلب .)161 :1375 ،
حای با توجه به تهري
علم م توان تهري

ت کیک

از روابط اجاماع  ،روابط د امان

و روابط

تل یق زير را ارائه نمود:

ارتباط اجاماع  -د امان  ،علم زير مجموعهای از ارتباط اجاماع است ره در
آن نوع

ارتباط نمادين رکل م دیرد و آنچه بین دیرنده و فرساتده پیام مبادله

م دردد ،نماداای علم و فت است.
تعریف عملیاتی
روابط اجتماعی -علمی ،گفتمانی
در اين پژواش روابط اجاماع و روابط د امان  -علم با دويهاای تايید رده
در پتج سطح ،رام ً موافق ،موافق ،ب ت اون ،مخال  ،رام ً مخال
طی

لیکرن ،ستجیده رده است.

با اسا اده از مقیاس
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با توجه به پايین ترين نمره و باالترين نمره ،میزان روابط اجاماع  -د امان ،
علم در سه مقوله پايین ،ماوسط و باال مطرح م دردد.
نمران بین 21تا  49بیان ر روابط اجاماع  ،د امان  -علم پايین م بارد.
نمران بین  49تا 77بیان ر روابط اجاماع  ،د امان  -علم ماوسط م بارد.
نمران بین  77تا  105بیان ر روابط اجاماع  ،د امان  -علم باال م بارد.
سطح ستجش ماغیراا ترتیب م بارد.
با توجه به ادمام اين دو ماغیر ،عوامل اجاماع

مؤار نیز در سه سطح مطرح

م روند.
نمران بین 2تا  3/3بیان ر تاایر پايین عوامل اجاماع م بارد.
نمران بین  3/3تا 4/6بیان ر تاایر ماوسط عوامل اجاماع م بارد.
نمران بین  6/4تا  6بیان ر تاایر باال عوامل اجاماع م بارد.
تعریف متغیر وابسته
تعریف نظری
ناباروری
ناباروری به نورن رخ ندادن حامل

به دنبای يک سای نزديک

محافرت نهده بدون اسا اده از روشاای جلودیری از حامل
ناباروری را م توان به ناباروری اولیه ره در آن حامل
و ناباروری اانويه ره در آن يک مورد حامل

صبل

) ،تهري

جتس
م رود.

در دذراه ات اق نی ااده است)
ادریه ضرورتا به نورن تولد

زنده نبوده ات اق افااده است) ،تقسیا ررد برک.)1090 :1386 ،
تعریف عملیاتی
با توجه به تهري
م بارد:

نرری ارائه رده ،ناباروری در اين پژواش رامل موارد زير
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 -1زنان نازا ره بهد از تهخیص پزرک جهت درمان اصدام نمودهاند .در ار دو
حالت ناباروری اولیه و اانويه
 -2زنان نا زا ره بهد از تهخیص پزرک جهت درمان اصدام نتمودهاند .در ار دو
حالت ناباروری اولیه و اانويه و تتها علت ناباروری ،زنانه بارد .اين ماغیر در پرسهتامه
به نورن سوای بساه مطرح رده و سطح ستجش ماغیر ،اسم م بارد.

میانی نظری پژوهش
در اين مقاله با اسا اده از نرريهاای انديهمتدان یون اسپیونزا،اابرماس و دیدنز به
بررس تاایر عوامل اجاماع یون روابط اجاماع -د امان  ،علم و اعاماد اجاماع
بر اناخاب درمان ناباروری در زنان نازا خواایا پرداخت.
نظریههای روابط اجتماعی -علمی گفتمانی
دو عتدر اساس سازنده جامهه در سطح خرد ،فرد و تهامل است .زمان ره بین
دو ن ر تهامل دارای اسامرار با مجموعهای از اناراران بوجود م آيد يک رابطه رکل
م دیرد .امچتان ره از سطح خرد دور م رويا با ربکهاای به مراتب دونادون از
افراد و "مااا" و تهام ن آنها روبرو م رويا.
بتیاد روابط اجاماع را تهامل اجاماع م سازد در جريان تهام ن اجاماع با
يکدي ر روابط اجاماع ساخاه م رود).
پارسونز 1یهار بُهد برای "مااا" و تهام ن ره با عتوان یاریوب آجیل مطرح
است بیان م رتد .یهار بُهد عبارتتداز :بُهد ابزاری  ،)Aره در اين بُهد "ما" رابطه خود
را با محیط خويش تتریا م رتد؛ در بُهد سیاس

 ،)Gنقش رابری در "ما "مطرح

1
. Parsons-Talcott
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م رود؛ در بُهد فرات
اجاماع
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 ،)Lنقش اط عان ،اناقای آنها و ياددیری مها است و در بُهد

 )Iره بُهد محوری ما) است تهام ن نورن م دیرد.

یهار نوع عمده تهامل بر اساس یاریوب آجیل عبارتتد از:
 -1روابط مبادلهای اصادادی)  -2 ،Aروابط صدرن سیاس ) -3 ،Gروابط
ارتباط

اجاماع ) و  -4روابط د امان

فرات

)  .Lدر روابط مبادلهای ،راال و

خدمان مورد نیاز اطراف رابطه رد و بدی م روند؛ در روابط صدرن دساوران رد و
بدی م روند؛ در روابط اجاماع حق و تکلی

و عاط ه مبادله م رود و سرانجام در

روابط د امان اط عان و بردارتاا جهت رسیدن به فها و ت ااا رد و بدی م روند
یلب .)18 :1375 ،
روابط مبادلهای و سیاس را وجوه سخت و روابط ارتباط و د امان را وجوه
نرم يا اظهاری م دويتد.
اين تهام ن بالقوه دارای دو وجه عمده است :ابزاری و اظهاری در تهامل با وجه
نرفا ابزاری ،تهامل برای رته ر جتبه رام ً ابزاری دارد ،اين تهامل نوع مبادله سرد
است .اين تهام ن زياد انجام م رود و تدادف و مهروط است و وسیلهای است
برای نیل به ادف .اين تهامل به تتهاي دوام نم آورد و آنچه افراد را به اا پیوند
م داد ،بُهد اظهاری تهامل است ره روابط ارتباط و د امان از اين دست م بارتد.
در تهامل اظهاری ادف تهامل است و در ايتجا فرد دارای ارزش درون است .در
اار روابط اظهاری امکان ادخای دروهاا در يکدي ر و در اجاماع جامههای وجود دارد
یلب .)12-29 :1375 ،
اابرماس1نیز سه نوع رتش را از اا ت کیک م رتد:
 -1رتش ابزاری  -2رتش اساراتژيک  -3رتش ارتباط

1
. Habermas-Jurgen
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رتش ابزاری دارای موصهیت میراجاماع است و درسطح بین فردی ،عق نیت
ابزاری را به امراه م آورد ،يهت جساجوی سود و به پیش بردن متاف رخد  .رتش
اساراتژيک يا راابردی و رتش ارتباط

ار دو دارای موصهیت اجاماع اند .رتش

اساراتژيک نیز در د ت و رتود افراد رکل م دیرد ،اما رته ادفدار و عق ن است.
اما رتش ارتباط واسط است ره از طريق آن ،اذاان ماکلا و رته ر ،د اار رتش خود
را دراا م بیتتد از طريق اين واسط و فرايتد عادی به ت ااا رسیدن است ره به اا
وابساه م رويا پیوزی.)106 :1379 ،
م تواند نورن ب یرد ،حوزه عموم

از نرراابرماس جاي ره رتش ارتباط

است ،وی حوزه عموم را در برابر حوزه خدون مطرح م رتد.
از نرر وی جاي ره رتش ارتباط م تواند رکل ب یرد ،حوزه عموم است ره
افراد بدون ايتکه تاب اجبار بارتد ،آزادانه به طرح ديدداهاای خود م پردازند و افکار
خدون

و درون

خود را عمل م رتتد و د ا و اساه مررزی رتش ارتباط

به

حساب م آيد .اابرماس.)440 :1381 ،
از نرر اابرماس در رتش ارتباط رررت رتتددان به امکاری خود م افزايتد.
فهالیتاا به سمت رسیدن به ت ااا و امدل

مهطوف رده است و د ا و اساه

مررزی رتش ارتباط به حساب م آيد .در مدی اابرماس از د ا و ،ار رته ر يک
متاقد اجاماع است .او در یاریوب بح

خود درباره د اار سه وظی ه بر آن مارتب

م دارد :ال ) بین اذاان رابطه دو طرفه برصرار م رتد ،يهت به واسطه د اار دويتده
م تواند با جهان بیرون از خود ارتباط برصرار رتد و اين رارررد د اار باع

ايجاد رابطه

دو طرفه م رود .ب) از طريق زبان فرد م تواند با پديدهاا و اریای خارج ارتباط
برصرار رتد .ج) فرد م تواند تجربیان خود را به دي ران متاقل رتد رري یان،85 ،
.)1385

بررسي تأثير عوامل اجتماعي مؤثر بر درمان ...

"اسپیونزا 1پیونداای بوجود آمده از روابط اجاماع را به ضهی
م رتد و باور دارد پیونداای اجاماع

امکان دسارس
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و صوی تقسیا

به امه متاب را امکان پذير

م نمايد" به نقل رري یان.)86 :1385 ،
با توجه به تیپولوژی اسپیونزا م توان مبادالن متاب حمايا را براساس یهار
تیپ زير مطرح ررد:
 .1پیونداای صوی خويهاوندی خويهاوندان ب فدل)
 .2پیونداای صوی دوسا دوساان نزديک)
 .3پیونداای ضهی

خويهاوندی خويهاوندان دور ودسارده)

 .4پیونداای ضهی

دوسا  ،آرتايان خويهاوندی

در تیپولوژی اسپیونزا روابط اجاماع

رامل دو دروه است :خويهاوندی و

دوسا  .خويهاوندی مبات بر اتجارااي است ره زندد اجاماع را تتریا م رتد و
خويهاوندی طی

دسارده ای دارد ره دامته آن از روابط اجاماع و فیزيک نزديک

رروع و تا خويهاوندان به لحا اجاماع و فیزيک دور ،اماداد دارد ره اا نسب و
اا سبب را در بر م دیرد .در دامته تغییران دوسا از اساس تهلقان مهارک بسیار
زياد آماز م رود و به احساس تهلق مهارک بسیار را خاتمه م يابد.
در اين مقاله روابط د امان  -علم نیز يک از مقولهاای مورد توجه م بارد ره
در ادامه به آن خواایا پرداخت.
روابط گفتمانی
رابطه د امان

يک رابطه نمادی است ،ره در آن پیاماا ،اط عان و مهارف

دونادون رد و بدی م روند .اين ارتباط م تواند یهره به یهره بارد و يا بدورن
تدويری ،نوت  ،نورااری يا ترریب از آنها به انحاء ما اون از راه دور يا میر مساقیا
به نورن يک سويه يا دو سويه تحقق يابد .به لحا

تحلیل  ،روابط د امان

را

م توان به یهار نوع عمده تقسیا نمود:
1
. esponza
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 -1روابطد امان علم

 -3روابطد امان اخ ص

 -2روابطد امان سیاس

 -4روابط د امان فلس
به دنبای افزايش روابط د امان اوالً مکانیسااای مجابسازی در ربکه روابط
اجاماع تقويت م رود؛ اانیاً ادخای اجاماع در بهد فرات
سطح فرایخا

تسهیل م دردد؛ االثاً

جامهه و اعضای آن افزايش م يابد؛ رابها حجا و سرعت اط عان

در عرنه جامهه افزايش م يابد و خامسا سطح آمادد
تتاصضان متطق  -فرات

جامهه برای حل عق ن

در حوزهاای دونادون بیهار م رود .بالهکو در نورت

ره روابط د امان در حوزهای صلیل و نارسا بارد در آن نورن جامهه از پیامداای
راررردی اين دونه روابط ره پیشتر به آن اراره درديد محروم م ماند.
با نرر به ايتکه زنان نابارور در فرآيتد درمان ناباروری خود با پديدهای مدرن
مواجه اساتد میزان و محاوای اط عات

ره در جريان دساره روابط اجاماع

و

د امان رسب م رتتد بسیار مها م بارد .از آنجاي ره اين فرايتد ،فرايتدی است در
رهارش پیهرفتاای علم  ،صطها اين زنان ره تارتون با ریوهاای ستا فرزندآوری
آرتا بودهاند را نیازمتد اط عان بیهاری در زمیته ریوهاای علم و تکتولوژی علا
پزرک و بررس پیامداای نار از آن م رتد .به اين مترور نوع و محاوای ارتباط و
د امان آنها نیزم تواند نقش مهم در اناخاب درمان ناباروری داراه بارد .اماندونه
ره د اه رد روابط د امان

به یهار نوع عمده تقسیا م روند اما با توجه به نیاز

جامهه آماری پژواش به تبادی اط عان علم  ،سطوح روابط اجاماع

و روابط

د امان علم آنان مورد بررس صرار خوااد درفت.
افزايش روابط د امان

علم

و اسامرار آنها در جامهه رمک م رتد تا

اجاماع اای علم رکل دیرد و علا نهاديته رود .با تهکیل اجاماع علم و نهاديته
ردن علا ،امکان جامهه پذيری علم
فرااا م رود .اا یتین باع

و ررد رخدیت اای علم

دسارش تهقل دراي

و تولید علم

ابزاری و ن وذ آن در ساير

حوزه اای رتش در جامهه ،اراعه يافاه اای علم در جامهه ،پذيرش تغییران بطئ
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و

و مهقوی ،امکان بکاردیری يافاه اای علم

و اصاباس روش اای نوين علم

افزايش ظرفیت برنامه ريزی و سازماندا

در سطوح دونادون جامهه م رود

یلب .)3-160 :1375 ،

نظریههای اعتماد اجتماعی
برخوردار نیساتد و

دیدنز مهاقد است بیهار رتشاای ما از ان یزشاای مساقیم

ان یزشاا با آنکه ناآدااانه اساتد ول نقش مهم در رردار انسان دارند .بطور رل
دیدنز مهاقد است ره رته ران تواناي دخل و تدرف در امور را دارند و ادر اين
تواناي را نداراه بارتد دي ر يک رته ر نخوااتد بود.
دیدنز مهاقد است ره در جهان الزامااي وجود دارد اما اين به اين مهتا نیست ره
رته ران صدرن ایچ دونه دزيته را ندارند ريازر.)602 :1374 ،
طبق نرريان دیدنز زنان نابارور از اين صاعده مساثت

نیساتد ،آنها رته ران

اساتد ره تواناي دخل وتدرف در امورران را دارند .دریه در دنیای واص تحت تاایر
الزامات

م بارتد اما حق دزيتش و اناخاب دارند .اين اناخاب م تواند تحت تاایر

عوامل بارد ره يک از اين عوامل اعاماد اجاماع

است .به نرر دیدنز اعاماد در

جامهه ستا تحت نرام اای خويهاوندی ،اجاماع محل  ،ریهان رتاس مذاب و ستت
و در جامهه مدرن تحت نراماای انازاع

به وجود م آيد .زنان نازا با دروهاای

ما اوت در ارتباط اساتد ره طبق نرريه اسپیونزا دامته اين افراد رامل خويهاوندان
نزديک تادوساان و آرتايان و جامهه پزرک و درمان م بارد و بتا به نرريان دیدنز
برصراری رابطه اجاماع با ار ردام از اين افراد مسالزم داران اعاماد و باور ،تکیه و
اطمیتان به نداصت آنان است .در جوام تحت تسلط نراماای انازاع اعاماد بسیار
مها است .نراماای انازاع امتیت صابل م حرهای را در زندد روزمره فرااا آوردهاند
ره در جوام ستا وجود ندارت .اين اعاماد با فانلهدیری زمان – مکان ارتباط دارد.
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دي ر نیاز نداريا تتها به افرادی اعاماد رتیا ره در مهرض ديدمان صرار درفاهاند بلکه ار
یه اين فانله فزونتر دردد دي ر اط ع از پديدهاای مکان – زمان نداريا ،در نایجه
اعاماد الزم و ضروری م رود ريارز.)1374 ،768 ،

چارچوب تئوریک
بتیاد روابط اجاماع را تهامل اجاماع م سازد و در جريان تهام ن اجاماع
يکدي ر ،روابط اجاماع رکل م دیرد .با توجه به نرريات

با

ره از پارسونز ،یلب ،

اسپیونزا و اابرماس مطرح درديد اين تهام ن به طور رل

در دو دساه صرار

م دیرند:
تهام ت

ره تدادف

و مهروط است و در آن رسیدن به ادف مهمم بارد.

تهامل برای رته ر جتبه رام ً ابزاری دارد ،ره پارسونز آنها را تهام ن مبادلهای و
سیاس  ،واابرماس آنها را تهام ن میراجاماع يا رتش ابزاری ،و میلز آنها را روابط
مبادلهای م نامد ،اين تهام ن به دنبای موصهیت م بارتد ،تمام اين روابط به دنبای
رسب متاف و رسیدن به ادف م بارتد .اما در تهام ن اظهاری آنچه مها است بُهد
اظهاری تهامل است .در اين نوع تهامل فرد يا افراد دارای ارزش درون م بارتد و
احساس ع صهمتدی و مسئولیت نسبت به دي ران پايه و اساس ،دادن متاب است ره
پارسونز در یاریوب  A.G.I.Lخود روابط اجاماع و د امان را از اين دساه مهرف
م رتد .اابرماس نیز رتشاای ارتباط را با اين ويژد اا مطرح م رتد.
به نرر دیدنز اعاماد در جامهه ستا تحت نراماای خويهاوندی ،اجاماع محل ،
ریهان رتاس مذاب و ستت و در جامهه مدرن تحت نراماای انازاع به وجود م آيد.
زنان نازا با دروهاای ما اوت در ارتباط اساتد ره طبق نرريه اسپیونزا دامته اين افراد
رامل خويهاوندان نزديک تادوساان و آرتايان ،جامهه پزرک و درمان م بارد و بتا
به نرريان دیدنز برصراری رابطه اجاماع با ار ردام از اين افراد مسالزم داران اعاماد
و باور ،تکیه و اطمیتان به نداصت آنان است.
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زنان نازا مانتد ار رته ر دي ری نیازمتد به داران امتیت در زندد م بارتد ره
اين امتیت را در جامهه مدرن بتابر نرريان دیدنز ،نراماای انازاع
فرااا م رتد .زن نازاي

ره صدد درمان نازاي

پوی و تخدص)

خود را با اسا اده از ریوه مدرن

فرزندآوری دارد نیازمتد اعاماد به دانش تخدد و علا پزرک است ،و صطها میزان
اين اعاماد در اين اناخاب ااردذار است.
با دسارش دامته روابط اجاماع امکان اين ره فرد در حوزه ارتباط خود با افراد
ماخدصتری مواجه رود و از طريق د امان علم  -فت تواناي

تجزيه و تحلیل

مسائل علم و پیامداای نار از آن را داراه بارد ،بیهار م رود ،ره اين امر خود
اعاماد وی را به دانش تخدد و اطمیتان به تواناي ماخددین در اين زمیته تحت
تاایر صرار م داد .و از طرف یتانچه اعاماد بین افراد با توجه به اطمیتان به نداصت و
ايمان به تواناي آنان بوجود بیايد ،دامته روابط اجاماع آنان دسارده م رود ،و بتا به
نرريان اابرماس فرد از حوزه خدون و خلون زندد خود خارج م رود و در
جاي امکان حضور م يابد ره م تواند بدور از زور و فهار ،عقايد و خواساهاای خود
را مطرح رتد و به تبادی اط عان با دي ران بپردازد.
در اين پژواش در ندد بررس تاایر اين دو عامل اجاماع
د امان  ،علم

روابط اجاماع –

و اعاماد اجاماع ) به عتوان ماغیراای مساقل بر اناخاب درمان

ناباروری در زنان نازا به عتوان ماغیر وابساه م باریا.

فرضیههای پژوهش
فرضیه اصلی پژوهش
احاماالً عوامل اجاماع در اناخاب درمان ناباروری بر زنان نازا تاایردذار است.
فرضیههای فرعی پژوهش
 -1بین میزان اعاماد اجاماع و اناخاب درمان در زنان نازا رابطه وجود دارد.
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 -2بین روابط اجاماع  ،د امان  -علم

و اناخاب درمان در زنان نازا رابطه

وجود دارد.
 -3بین روابط اجاماع  ،د امان  -علم و میزان اعاماد اجاماع رابطه وجود
دارد و اين ارتباط بر اناخاب درمان در زنان نازا ااردذار است.

الگوی علی پژوهش
با توجه به نرريان مطرح رده و یاریوب تئوريک ال وی عل زير ترسیا م دردد.
نمودار  -1الگوی علّی پژوهش
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تیین دادهها و آزمون فرضیهها
در اين بخش به آزمون فرضیهاای تحقیق پرداخاه و رابطه عل ماغیراای مساقل و
وابساه را مورد ستجش صرار دادهايا.
جدول  -1تحلیل رابطه دو متغیر اعتماد اجتماعی و انتساب درمان ناباروری
بلی

انتساب درمان

فراوان

درند

فراوان

درند

بسیار را

2

8/7

21

91/3

23

100

را

6

14/3

36

85/7

42

100

ماوسط

22

67/7

10

32/3

31

100

زياد

31

75

10

25

41

100

بسیار زياد

19

86/5

3

13/5

22

100

جم

80

49/7

80

50/3

160

100

اعتماد اجتماعی

فراوان

خیر
درند

جمع

يافاهاا نهان م داد ،از بین زنان ره اعاماد اجاماع بسیار باالي دارند 86/5
درند درمان را اناخاب م رتتد و  13/5درند اناخاب نم رتتد .از بین زنان ره اعاماد
اجاماع

باالي

دارند  75درند درمان را اناخاب م رتتد  25درند آنها اناخاب

نم رتتد ،از بین زنان ره اعاماد اجاماع

آنها ماوسط است  67/7درند درمان را

اناخاب و  32/3درند اناخاب نکردهاند ،از بین زنان ره میزان اعاماد اجاماع آنها را
م بارد  14/3درند درمان را اناخاب و  85/7درند درمان را اناخاب نکردهاند ،از بین
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افرادی ره میزان اعاماد اجاماع

آنها بسیار را است  8/7درند درمان را اناخاب

نمودهاند و  91/3درند درمان را اناخاب نکردهاند.
در جدوی  2با اسا اده از ضريب  χ2و ررامر به بیان وجود رابطه و مهتاداری رابطه
بین دو ماغیر خواایا پرداخت.
جدول  -2آزمون آماری مربوط به رابطه بین اعتماد اجتماعی و انتساب درمان

سطح سنجش

آزمون

میزان

معناداری

درجه آزادی

رااسکوئر )χ2

58/46

Sig=0

df=1

ترتیب

ضريب ررامر

63/9

Sig=0

-

ترتیب

براساس داده اای آماری و اسا اده از آزمون رای اسکوئر ضريب  58/46وsig=0

بین دو ماغیر باال رابطه وجود دارد ،و ضريب ررامر  63/9و  sig=0مبین مهتاداری و
مساقیا بودن رابطه م بارد .با توجه به مطالب باال فرضیه  H1مبات بر وجود رابطه بین
دو ماغیر تايید م دردد ،در نایجه در بین ار دو دروه از زنان یتانچه میزان اعاماد
اجاماع باالتر بارد ،تمايل به اناخاب درمان ناباروری نیز بیهارخوااد رد.
جدول  -3تحلیل رابطه دو متغیر روابط اجتماعی گفتمانی علمی و انتساب درمان ناباروری
بلی

انتساب درمان

فراوان

درند

فراوان

درند

بسیار را

1

7/7

12

92/3

13

100

را

8

18/2

36

81/8

44

100

ماوسط

22

55

18

45

40

100

روابط اجتماعی

فراوان

خیر
درند

جمع
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زياد

25

73/5

9

26/5

34

100

بسیار زياد

22

84/6

4

15/4

26

100

جم

78

49

79

50/3

157

100

يافاهاا نهان م داد ،از بین افرادی ره میزان روابط اجاماع  ،د امان  -علم
باالي دارند  84/6درند درمان را اناخاب نمودهاند و  15/4درند درمان را اناخاب
نتمودهاند ،و از بین زنان ره میزان روابط اجاماع  ،د امان  -علم آنها زياد است
 73/5درمان را اناخاب نموده و  26/5درند درمان را اناخاب نتمودهاند و از بین زنان
ره میزان روابط اجاماع د امان علم آنها ماوسط بوده  55درند درمان را اناخاب
نموده و  45درند درمان را اناخاب نتمودهاند و از بین زنان ره میزان روابط اجاماع
د امان علم ران را بوده است  18/2درند درمان را اناخاب نموده و  81/8درند
درمان را اناخاب نتمودهاند ،و در پايان از بین زنان نازاي ره میزان روابط اجاماع ،
د امان  -علم آنها بسیار را م بارد  7/7درمان را اناخاب نمودهاند و  92/3درند
درمان را اناخاب نتمودهاند .در جدوی  )4با اسا اده از ضريب  χ2و ررامر به بیان وجود
رابطه و مهتاداری رابطه بین دو ماغیر خواایا پرداخت.
جدول  -4آزمون آماری مربوط به رابطه بین روابط اجتماعی ،گفتمانی -علمی و
انتساب درمان
سطح سنجش

آزمون

میزان

معناداری

درجه آزادی

رااسکوئر )χ2

45/8

Sig=0

df=1

ترتیب

ضريب ررامر

55

Sig=0

-

ترتیب

براساس داده اای آماری و اسا اده از آزمون رای اسکوئر ضريب  45/8وsig=0

بین دو ماغیر باال رابطه وجود دارد ،و ضريب ررامر  55و  sig=0مبین مهتاداری و
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مساقیا بودن رابطه م بارد .با توجه به مطالب بیان رده فرضیه  H1مبات بر وجود
رابطه بین دو ماغیر تايید م دردد ،در نایجه در بین ار دو دروه از زنان یتان یه میزان
اعاماد اجاماع باالتر بارد ،تمايل به اناخاب درمان ناباروری نیز بیهارخوااد رد ،و
بالهکو.
جدول  -5جدول تقاطعی مربوط به اعتماد اجتماعی و روابط اجتماعی ،گفتمانی -علمی
روابطاجاماع ،
د امان -
علم

بسیار کم

متوسط

کم

بسیار زیاد

زیاد

جمع

فراوان

درند فراوان

درند فراوان

درند فراوان

درند فراوان

درند فراوان

درند

بسیار کم

8

34/8

13

56/5

2

8/7

0

0

0

0

23

100

کم

5

11/9

23

54/8

10

23/8

4

9/5

0

0

42

100

متوسط

0

0

7

22/6

18

58/1

6

19/4

0

0

31

100

زیاد

0

0

1

2/5

9

22/5

18

45

12

30

40

100

بسیار زیاد

0

0

0

0

1

4/8

6

28/6

14

66/7

21

100

جمع

13

8/3

44

28

40

25/5

34

21/7

26

157 16/6

100

اعاماداجاماع

يافاهاای پژواه

در جدوی  5بیان ر رابطه بین دو ماغیر مساقل م بارد.

براساس دادهاای آماری و اسا اده از ضريب آماری رتدای و میزان  7/14و Sig=0

م توان نایجه درفت ره بین دو ماغیر مساقل اعاماد و روابط اجاماع د امان علم
رابطه مهتادار و مساقیا وجود دارد .در نایجه فرضیه  H1مبت بر وجود رابطه بین دو
ماغیر تايید م دردد .يهت

ار یه میزان اعاماد اجاماع

باالتر بارد میزان روابط

اجاماع  ،د امان  -علم باالتر خوااد بود و بالهکو .بدين ترتیب فرضیه باال تايید
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م دردد .حای با توجه به ناايج به دست آمده و آزموناای آماری و تايید فرضیهااي
ره به ت کیک بیان رد م توان نایجه درفت زمان ره دو ماغیر مساقل با يکدي ر در
ارتباط مساقیا بارتد و ار ردام به تتهاي

بر ماغیر وابساه ااردذار بارتد در نایجه

ال وی عل پژواش مورد تايید صرار م دیرد.

نتایج پژوهش
برای بسیاری از افراد ،داران فرزند يک از مهمارين و پرمخاطرهترين تجربهاای
زندد است .بتا به تحقیقان نورن درفاه ،ناباروری اار ان بسیار نامطلوب برزندد
زوجین خوااد دارت و ترمیب والدين جهت درمان ناباروری تاایر بسزاي در رااش
اخا فان خانوادد و مهک ن روح و روان متاج ازآن خوااد دارت.
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باتوجه به دسارش علا و تکتولوژی در درمان ناباروری و اامیت تاایر ناباروری
بر آن رديا تا عوامل ره بر اناخاب درمان ناباروری در زنان نازا تاایردذار است را
مورد رتاساي صرار داده و در راساای آن اصدامان اجراي پیهتهادی ارائه رتیا .ناايج
نهان م داد ره ار یه میزان اعاماد اجاماع زنان نابارور باالتر بارد میزان اناخاب
درمان نیز در بین آنان باالتر خوااد بود .و امچتین يافاهاا نهان م د اتد ره با
دسارش روابط اجاماع  -علم و د امان  ،میزان اناخاب درمان افزايش خوااد يافت
و میزان اعاماد اجاماع اا باالتر م رود وبالهکو ،ره اين به نوبه خود عامل مؤاری
بر اناخاب درمان ناباروری خوااد بود .امان طور ره د اه رد طبق نرريه دیدنز اعاماد
در جامهه ستا بر اساس نرام اای خويهاوندی ،اجاماع محل  ،ریهان رتاس مذاب و
ستت و در جامهه مدرن بر اساس نراماای انازاع بوجود م آيد .طبق نرريه اسپیونزا
افراد با دروهاای بسیاری در ارتباط اساتد ره دامته اين افراد رامل خويهاوندان
نزديک تا دوساان و آرتايان م بارد و بتا به آنچه دیدنز م دويد برصراری رابطه
اجاماع با ار ردام از افراد اين دامته ،مسالزم داران اعاماد ،باور و تکیه و اطمیتان به
نداصت آنان است.
در فرضیه اوی پژواش ديده رد ره اعامعاد اجامعاع بعر میعزان اناخعاب درمعان
ناباروری تاایر دارد به طوری ره با باال رفان اعاماد اجاماع میعزان اناخعاب درمعان در
زنان افزايش م يابد .اين نایجه را م توان اين دونه تبیین نمود :در جوام مدرن اعامعاد
از طريق نراماای انازاع رکل م دیرد و زن نازاي رعه صدعد درمعان نعازاي خعود را
بااسا اده از ریوه اای مدرن فرزند آوری دارد ،نیازمتد اعاماد به دانش تخدد و علعا
پزرک است.
در فرضیه دوم پژواش نهان داده رد ره با باال رفان میزان روابط اجاماع علم
د امان میزان اناخاب درمان نیز در زنان نازا افزايش م يابعد ،رعه بعا تاریعد بعر نرريعه
اسپیونزا م توان یتین تبیین نمود ره با دسارش روابط اجاماع دامته افرادی رعه زنعان
نازا با آنان در ارتباط است دسارش يافاه و طبق نرريه اابرماس ار یه دامته اجامعاع
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افراد دساردهتر م رود ،فرد از حوزه خلون و خدون خود خارج رعده و در جعاي
حضور م يابد ره م تواند بدور از فهار ،عقايد و خواساه اای خود رامطرح رتعد و بعه
تبادی اط عان با دي ران بپردازد و در نایجعه میعزان آدعاا آنعان نیعز از رعیوه درمعان
ناباروری باالتر خوااد رفت و اين امر متجر به افزايش میزان اناخعاب درمعان نابعاروری
در زنان نازا خوااد رد .فرضیه سوم مبین اين است ره اعاماد و روابط اجاماع علمع
د امان با يکدي ر ارتباط مساقیا دارند و اين ارتباط برمیزان اناخاب درمعان نابعاروری
تاایردذار است .باتوجه به فرضعیه اوی ودوم و تل یقع از نرريعان انديهعمتدان یعون
دیدنز ،اابرماس واسپیونزا م توان تبیین نمود ره بادسارش دامته روابط اجاماع امکان
اين ره فرد در حوزه ارتباط خود با افراد ماخدص تری مواجه رود واز طريق د امان
علم  -فت تواناي تجزيه و تحلیل مسعائل علمع و پیامعداای نارع از آن را دارعاه
بارد بیهار م رود و اين امر خود در اعاماد زنان نعازا بعه دانعش تخددع و توانعاي
ماخددین ااردذار بوده و اين عوامل خعود متجعر بعه افعزايش میعزان اناخعاب درمعان
ناباروری خوااتد رد.

پیشنهادهای پژوهش
با توجه به ناايج به دست آمده تغییر ن رش افراد جامهه نسعبت بعه پديعده نابعاروری و
پذيرفان راهاای علم درمان از طريق افزايش میزان اط عان علم  ،رتاساندن راهاعای
علم درمان با رمک رسانه اای محل و مجع ن در دسعارس ،ايتارنعت و ،...بعاالبردن
اعاماد و عزن ن و زنان نازا جهت پذيرش ايعن مهعکل طبیهع بعه مترعور تطعابق بعا
ررايط فهل و اسا اده از ریوهاای درمان امروزی با بردزاری راردعاهاعای آموزرع از
طريق خانهاای س مت رهرداری و خانه اعای بهدارعت و مرارعز درمعان  ،اعا یتعین
بادسارش ربکه اای ارتباط زنان نازا بادوساان ،خويهاوندان و جامهه علم و اعامعاد
سازی در سطح خانواده از طريق رسانهاا ،آموزش مهارناای زندد توسعط نهاداعای
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دولا و میردولا  ،دسارش ربکه اای حمايا دولت و بیمه زنان نابارور جهت رااش
ازيته اای درمان از طريق افزايش بودجعه سعاالنه مرارعز بیمعه درمعان و نیزدسعارش
ربکهاای درمان در رهرسااناای دور به مترور دسارسع بعه امکانعان درمعان اصهعار
محروم ودسارش آداا آنان ،خود م تواند زمیته متاسب برای افزايش میعزان اناخعاب
درمان ناباروری در زنان نازا را فرااا آورد ،و پیامداای نار از ايعن پديعده را در بعین
خانوادهاا رااش داد.
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