
 منجر به یاس و نا امیدی می شود    نشدن   دار بچه   چرا در بعضی از افراد 

 شوندیماز زمانی که متوجه  هازوج  معموالً. باشدیمدردها بین زوجین  نیترسخت نشدن یکی از  داربچهغم 

ها پس از  مدتاگر  است. زجرآوربرایشان دردناک و   واقعاًو  زندیریم همشوند بسیار ب داربچهممکن است نتوانند 

در کنار این غم و   م؟یی ایکنار ب یغم  نیچه؟ چگونه با چن مینشو داربچه گاهچی هاگر  ؟فتدیناتفاق  ی، بارورتالش 

ی اطرافیان پس از مدتی شروع  هاحرفو  سؤاالتغصه نیز نمکی وجود دارد روی زخم به نام حرف مردم. زمانی که 

و   شودیمبیشتر   هازوج  ٔ  غصه؟ باشدیمو تقصیر چه کسی  ستیاز ک؟ مشکل دیشوینم  داربچهکه چرا  شودیم

  نیترج یاز را یکی ر«،ی کلمه »تقص نیا بروند. کردنمحکومو حتی ممکن است ناخودآگاه دنبال پیداکردن مقصر 

شناسان معتقدند استفاده از واژه  . روان کندیاشاره م نیزوج یاست که در فرهنگ ما به مشکل نابارور ییهاواژه

واژه در اذهان   نیا رییتا تغ رسدیدارد اما به نظر م ینامناسب  یبار روان شوند،ینم  ارورکه ب ییهازوج  یبرا ر«ی»تقص

 . میدار شیدر پ یدراز راه ،یعموم

 د گردی برم  ی و روان   ی به مسائل روح   شوند، ی رو م نابارور با آن روبه   ن ی که زوج   ی اختالالت   ن ی تر هم م 

 ضطراب و استرس ا 

بحران در   کی صورتبه تواندیم یچراکه نابارور شوند،ینابارور به اضطراب دچار م یهامحققان معتقدند اغلب زوج 

موارد باشد. درواقع  نیاز ا یبیترک ای قیتجربه عم  کی ،یافسردگ یبرا یمزمن، علت یماریب ت،یبحران هو ،یزندگ

است  یاگونهبهخصلت زنان  معموالًاما  شوند،یو تنها بودن خسته و ناراحت م یگرچه زن و شوهر هر دو از نابارور

که   یاز مردان هستند و تنش رتریپذبیزنان آس لیدل نیو به ا رندیپذیم ریتأثاز مشکالت  شتریو ب ترعیکه آنها سر

است، زنان  یکدام زوج عامل نابارور کهنیاز مردان است. بدون توجه به ا شتریب یلیخ ردیگیدر وجود زنان شکل م

خود قائل   یکه آنان برا یتیاهم  رایاست، ز شتری. اضطراب در زنان نابارور بدهندیرا از خود بروز م یشتریعالئم ب

 . ارتباط دارد زیهستند به تولد فرزند ن

حل  مسئلهشان کم شده و با دارو و معالجه ساده احساسات مردانه کنندیمردان نابارور تصور م معموالً یطرف از

  یرا جلو ایدن شوند،یدار نم هرگز بچه کنندیکه تصور م یاما برعکس، زنان شوند،یدار مزود بچه یلیو خ شودیم

استرس و اضطرابشان   دیباعث تشد  نیو هم  دهندیاز دست م یکلبهرا  دشانیو ام نندیبیم وتاررهیتچشمانشان 

 . شودیم

 دادن دست و از    یی احساس تنها 

 شانیبه آرزوها عیسر یلیو خ ابدییتحقق م شانیاهایرؤتمام  کنندی احساس م یزندگ یدر ابتدا نیاز زوج یاریبس

افتاده  یریتأخ شانیدر تحقق آرزوها کنندیو احساس م گذردیمشترکشان م یکه از زندگ یاما مدت رسند،یم

  ندهیخود را در آ تی کند و موفق دیترداحساس  یطیدر هر شرا ی. انسان وقتکنندیم یدیکم احساس ناامکم

که  ینیزوج یصادق است، برا زینابارور ن نیدر مورد زوج مسئله نیا کند،یم یاحساس درماندگ ندیمبهم بب



احساس کنند  یمسائل و مشکالت آسان باشد، اما وقت یتحمل برخ دیشا شوند،یدار نم بچه موقتاًاحساس کنند 

 .  شوندیحال مو آشفته نیغمگ شدتبه شوند،دار بچه توانندیتا آخر عمر نم 

  یندارند که به زندگ یشده و فرزند روحیب شانیاحساس را دارند که زندگ نیا اغلب زنان نابارور مثالعنوانبه

به آرزوها و   یابیدست رایز کنند،یم یکم احساس ضعف و ناتوانکه کم  نجاستیببخشد، ا ییآنان رنگ و بو

 . نندیبیم معنا یرا پوچ و ب شانیاهایرؤ

ندارند و روح و روانشان بر اثر   یبه زندگ یدیام گریو د رفته ازدست ها را از فرصت  یلیخ کنندیاحساس م آنها

را به کام خود و همسرشان   یو ممکن است زندگ زدیریم به هم شدتبهآرزوها  دادنازدست و  ییاحساس تنها

و   دهدی را آزار م  نیاست که زوج یامسئله نیترترس از باردار نشدن مهم یو حت یتلخ کنند. در واقع نابارور

 . کندیم تیرا در آنها تقو یزندگ دادنازدست و  ییاحساس تنها

زمان بدتر هم  باگذشتکه  کنندیم تیغم و اندوه و عصبان ،یدیدر ابتدا زوج احساس ناام ینابارور صیتشخ با

کمبود آنان نداشتن وارث، نداشتن تجربه  نیتردارند، مهم یادیساس کمبود زافراد نابارور اح معموالً. شودیم

و   یدر زندگ ینداشتن هدف اساس  نها،یدر خانواده است، عالوه بر ا باارزش فرد  نیترنداشتن مهم  ،یحاملگ

 ت.نابارور اس یهاحس فقدان زوج  لیدال نیتراز مهم نفس اعتمادبه رفتننیازب

 متفاوت در مردان و زنان  ی ها العمل عکس 

. اگر زن و شوهر به  دهندیرا از خود بروز م یمتفاوت یهاالعملدار نشدن عکسمردان و زنان در مورد بچه معموالً

خود را با   یناراحت یکیاست که  لیدل نیبه ا دهندینشان نم  یو اندوه خود را نسبت به نابارور یاندازه ناراحت کی

ظاهر خود را حفظ کند و خود را خونسرد   کندیم یسع یحتبا وجود نارا یگریو د دهدینشان م دیشد یهاواکنش

 .  و حساس  ریگسختنگرند و زنان مردان ساده اصوالًنشان دهد. 

که لب به   یرا ندارند و تا زمان شانیاما زنان قدرت پنهان کردن ناراحت کنندیرا در دل پنهان م یناراحت مردان

 کنندیزنان احساس م  دهندینشان م یالعمل کمترمردان عکس کهنیا لی. به دلرندیگیآرام نم  ند،یسخن نگشا

  شوند،یکه زوج در درمان با شکست مواجه م یطیاحالت در شر نیندارد و ا یتیمردشان اهم یموضوع برا نیکه ا

از طرف   ترفیو ضع پناهیرها شده و ب کندیمرد، زن احساس م ماندنیباق. در صورت خونسرد شودیحادتر م

 . مقابل است

همسرشان نباشند  یحام  طیشرا نیدر ا توانندیکه چگونه م دانندینم   واقعاًاز مردان  یکه برخ نجاستیا مشکل

فرد   کی عنوانبهممکن است برداشت همسر خود را از خودشان  یهم ندارند. آنها حت یکار قصد و عمد نیو در ا

است که   یاگونهبهمردان  تیاما پرواضح است که چون ترب رند،یبه داشتن فرزند را هم بپذ ءاعتنایو ب احساس یب

مشکل است و  شانی باره برا نیدر ا کردنصحبت و  دانندیرا مشکل زنانه م یو نابارور  دمثلیتول ،عادت ماهیانه

را درک کنند و  گری کدی یروان یهاتفاوت نیالزم را ندارند. پس الزم است که زوج یهمدرد ییهم توانا لیدل نیبه ا

 . قضاوت نکنند اشتباهبه



 ن ی زوج   ن ی ب   ی شکاف ارتباط 

موارد فشار  یقرار دهد. هرچند در برخ ریتحت تأثرا  نیزوج نیبخصوص رابطه ب ،یفردنیبروابط  تواندیم ینابارور

  نیاز زوج گرید یممکن است برخ یول شود،یم ییروابط زناشو تیم یو صم  یکیموجب نزد یاز نابارور یناش یروح

  یو حت نشانیوالدنسبت به  گر،یکد ین نسبت به یمواجه شوند. گاه زوج یادیز یدر طول درمان با مشکالت جانب

 یضدباردار لیاز وسا ی به علت استفاده قبل  ای کنندیم دایپ ینسبت به پزشک معالج خود احساس خشم و دلخور

  یصاحب فرزند  ،یها زندگکه پس از سال ینیاز زوج یو او را سرزنش کنند. برخ ندازندیگناه را به گردن همسرشان ب

با    یارتباط عاطف گونهچیکنند، اما ه یسقف زندگ کی ریهر دو در ز دی. شارندیگیم ی طالق عاطف کمکم شوند،ینم 

که   گردد یبرم شانیی مشکل آنها به روابط زناشو  نیترخودشان هستند. مهم  فیهم ندارند و هرکدام سرگرم وظا

بزرگ در رفتار اغلب زن و  االتاز اشک یکیقطع شود.  یکلبه ایدوران ممکن است به حداقل برسد و  نیدر ا

رفتار، کنترل   یابیدائم در حال ارز کنندیم یسقف زندگ کی ریدر ز باوجودآنکه است که آنها  نیر انابارو یشوهرها

 .  گرندی کدیو احساسات  یشخص

  ایو  کندیآن را بفهمد با او بحث م ل یدل کهن یا یجابهحوصله است مثال اگر زن احساس کند شوهرش کم یبرا

  شترینابجا اندوه زن را ب یاسترس زن را کم کند با رفتارها آنکه یجابهشوهر  شود،یکه زن صاحب بچه نم  یزمان

 تیموقع کیبا هم صحبت کنند در  ائلشانفرصت مناسب در مورد مس کیدر  کهنیا یجابهآنان  کند،یم

آنان و دور   نیمسائل باعث شکاف ب ن یو هم  زندیریم رونیها را از دل بنامناسب با دعوا و سروصدا همه عقده

 آنکهباشند، نه  گریکدی  اوریاروی ینی چننیاخطرناک  یهاتیدر موقع دی. زن و شوهر باشودیم گری کدیشدنشان از 

غلط در جامعه در   یباورها یو برخ انیرا ترک کنند. نگرش اطراف گریکدیو غم  یمواقع سخت درکنند و  ینینشعقب

ها و  از خانواده یاریبه علت گسترده بودن بس زیفرهنگ ما ن. در دیافزایم نیبر اضطراب زوج یکنار استرس نابارور

گاه فاصله زوج نابارور    مسئله نیو هم  ردیگیبه خود م یترقیبعد عم  ینابارور  کیو بستگان نزد نینقش بارز والد

 . کندیم شتریرا از هم ب

توضیح دادیم در مقاله بعدی  دار نشدنبچهتوضیحاتی که در ارتباط با مشکالت زوجین در موقعیت خاص  بهباتوجه

 . همراه ما باشید تا به راهکارهای مقابله و کمتر کردن مشکالت در این شرایط بپردازیم 

و با کمک   دیبرقرار کن با مشاوران متخصص در این زمینه در مرکز مشاوره رازماندگار ارتباط دیتوانیمشما عزیزان 

ی  هانهیزمکمک کنید. مرکز مشاوره راز ماندگار در تمامی  تانخانوادهشرایط خود و  بهترشدناین عزیزان به 

 .  شما عزیزان را راهنمایی کند تواندیم یشناسروان مشاوره
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