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چکیده
هدف :هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش درماندگی روانشناختی و تابآوری در کیفیت زندگی
ناباروری زنان نابارور بود.
روش :پژوهش حاضر از نوع همبستگی میباشد .جامعه آماری پژوهش تمامی زنان ناباروری که درطول سه
ماه به چهار کلینیک درمان ناباروری در سطح شهر مشهد در شش ماهه دوم سال  1398مراجعه کردهاند،
تشکیل میدادند .از این جامعه به شیوه نمونه در دسترس  346داوطلب زن انتخاب و به پرسشنامه ها پاسخ
دادند .جهت سنجش تابآوری از پرسشنامه تابآوری کانر و دیویدسون ( ،)2003جهت سنجش درماندگی
روانشناختی از پرسشنامه لویباند و لویباند ( )1995و جهت سنجش کیفیت زندگی ناباروری از پرسشنامه
کیفیت زندگی ناباروری بوین و همکاران ( )2011استفاده شد .دادههای پژوهش به کمک نرم افزار آماری
 SPSSو با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی و تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شدند.
یافتهها :یافتههای این پژوهش نشان داد که بین درماندگی روانشناختی و تابآوری با کیفیت زندگی
ناباروری رابطه معنیداری وجود دارد .این به این معنی است که درماندگی روانشناختی (افسردگی ،اضطراب
و استرس) و تابآوری در پیشبینی کیفیت زندگی ناباروری زنان ناباور نقش دارند.
واژههای کلیدی :کیفیت زندگی ناباروری ،تابآوری ،درماندگی روانشناختی.
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مقدمه
مطابق با تعریف سازمان بهداشت جهانی (WHO, 2018) 1ناباروری 2تجربهای استرسزاست و از
نظر پزشکی ،به عنوان ناتوانی برای بارور شدن بعد از یک سال یا بیشتر ،آمیزش جنسی منظم ،بدون جلوگیری
از حاملگی یا اگر تعدادی بارداری وجود داشته باشد ،به عنوان ناتوانی برای به دنیا آوردن یک کودک زنده،
تعریف شده است ) .(WHO, 2018ناباروری میتواند باعث به وجود آمدن بیماریهای مختلف جسمی،
روانی و اجتماعی از قبیل افسردگی ،اضطراب ،آستیگما( 3انگ اجتماعی) و انزواهای اجتماعی گردد که
همه این موارد میتواند به طور چشمگیری بر روی کیفیت زندگی 4باروری بیماران اثرگذار باشد ( Lakatos,

 .)Szigeti, Ujma, Sexty, & Balog, 2017بهطورکلی ناباروری ،بحران سخت زندگی است که از نظر
روانشناختی تهدیدکننده و از لحاظ هیجانی فشار آور است .شاید به همین دلیل است که برخی از
پژوهشگران پیامدهای روانشناختی ناباروری را به واکنشهای سوگ عمومی تشبیه کردهاند
(.)Choobforoushzade, Kalantari, & Molavi, 2011
بنا بر گزارش سازمان بهداشت جهانی ،ناباروری زندگی حدود  80میلیون زوج را در سراسر دنیا
تحت تأثیر قرار داده است ( )Vahidi, Ardalan, & Mohammad, 2006که این تعداد تا سال  2030به یک
میلیارد و دویست میلیون نفر خواهد رسید و پژوهشها حاکی از آن است که ناباروری اولیه را حدود یک
چهارم از زوجهای ایرانی در طول زندگی مشترک خود تجربه میکنند و  4/3درصد آنها در هر برههای از
زمان دارای مشکل ناباروری اولیه هستند

( Navabi Rigi, Kianian, Kerman Sarvai, & Yaghmaei,

 .)2016تحقیقات نشان داده تجربه شانس از دست دادن بارداری در زوجین ،باعث ایجاد اختالل در سالمت
روانی ،کاهش صمیمیت و اختالل در کیفیت روابط زناشویی ،طالق ،ترس از خاتمه روابط زناشویی،
سرزنشهای اطرافیان ،صرف وقت و هزینههای درمانی زیاد ،عزتنفس و بهزیستی عمومی بهخصوص در
زنان میشود (.)Mindes, Ingram, Kliewer, & James, 2003
درماندگی روانشناختی از مؤلفههای مهم سالمت روانشناختی و تعیینکننده عملکرد روانی-
اجتماعی افراد میباشد .درماندگی روانشناختی 5مفاهیم افسردگی ،اضطراب و استرس 6را با خود به همراه
دارد .باال بودن میزان درماندگی روانشناختی میتواند بر سطح عملکرد هیجانی و شناختی و روابط فرد تأثیر
)1- World Health ORGANIZATION (WHO
2- Infertility
3- STIGMA
4- Quality of Life
5- Psychological Distress
6- Depression, ANXIETY & Stress
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منفی بگذارد ( )Irandosut, Sohrai, Maliholzackerin, & Ahi, 2018؛ در واقع درماندگی روانشناختی
به حاالت و پیامدهای هیجانی و رفتاری منفی انواع رواننژندیها شامل افسردگی ،اضطراب و تنیدگی،
تجارب مرتبط به سوءمصرف مواد ،خشونتهای رفتاری و اختالل در عملکرد روانی-اجتماعی اشاره دارد
(.)Liang & West, 2011
غم و اندوه ،اضطراب ،حواسپرتی و نشانههای بیماریهای روانی تظاهرات درماندگی روانشناختی
میباشند .تجربه استرس عمدتاً برحسب هیجانهای منفی توصیف شده است که در طی دورههای استرسزا
افزایش مییابند و بر سالمتی افراد اثر میگذارند ()Folkman, 2008; Little, Simmons, & Nelson, 2007
پنج نشانه هشداردهنده درماندگی روانشناختی شامل کاهش تمرکز ،تغییرات نابسامان وزنی ،گرایش شدید
به مصرف الکل یا استعمال سیگار ،تمایل به تنهایی و انزواطلبی و آسیب رساندن میباشد (.)Ahadi, 2018
باوجود اینکه امروزه در تمام دنیا تقاضا برای درمان ناباروری افزایش یافته است اما مواجه شدن با
ناباروری بر زندگی مردان و زنان تأثیر بسزایی دارد و افراد مبتال را در معرض مشکالت عاطفی و روانی
زیادی قرار میدهد ( .)Yonesi, Akbari, & Ardekani, 2006در این شرایط ،ظرفیتی مانند تابآوری
میتواند به عنوان یک سازوکار در جهت گذر از این شرایط کارآمد باشد .کانر و دیویدسونConnor ( 1

 )& Davidson, 2003معتقدند که تابآوری تنها پایداری در برابر آسیبها یا شرایط تهدیدکننده نیست،
بلکه شرکت فعال و سازنده در محیط پیرامونی خود است

( Khosravi Sadrullah Mousavi,

.)Neshatdoost, kalantari, & Aganj, 2010
واژه تابآوری را میتوان بهصورت بیرون آمدن از شرایط سخت یا تعدیل آن تعریف نمود .در
واقع تابآوری ظرفیت افراد برای سالم ماندن ،مقاومت و تحمل در شرایط سخت و پرخطر است که فرد نه
تنها بر آن شرایط دشوار غالب میشود ،بلکه طی آن و با وجود آن قویتر نیز میگردد .پس تابآوری به
معنای توان موفق بودن ،زندگی کردن و خود را رشد دادن در شرایط دشوار با وجود عوامل خطر است
(.)Haghranjbar, Kakavand, Borjali, & Bermas, 2011
تابآوری بیماران معموالً با میزان عزتنفس ،باور به مفید بودن و مهارت حل مسئله در مواقع نگرانی
و استرس سنجیده میشود

( Martínez-Martí & Ruch, 2017; Popa-Velea, Diaconescu, Jidveian

 .)Popescu, & Truţescu, 2017تحقیقات دیگری نیز نشان داده بودند که تابآوری اثر مستقیم و مثبتی بر
روی کیفیت زندگی بیماران دارد ( & Azad & Azadi, 2011; Bahrami, 2016; M.-Y. Li, Yang, Liu,

1- CONNOR & DAVIDSON
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 .)Wang, 2016; Liu, Xu, Xu, & Wang, 2017; Souri & Hasanirad, 2011به طور مشخص ،تابآوری
رابطه محکم و مثبتی با کیفیت زندگی زنان نابارور دارد ( .)Herrmann et al., 2011عالوه بر این ،مطالعات
قبلی پشتیبانی اثر واسطهای از منابع تابآوری را در کیفیت زندگی نشان میدهند ()Wu et al., 2015
تابآوری میتواند اثری همانند اثر تعدیلکنندهای بر شاخصهای پیشین کیفیت زندگی داشته باشد .به
عنوان مثال لی ،ژانگ ،شی جئو و وانگ ( ) Li, Zhang, Shi, Guo, & Wang, 2019در پژوهش خود به
این نتیجه رسیدند که تابآوری به طور مثبتی بر کیفیت زندگی باروری اثرگذار میگذارد .تحقیق دیگری
که رینون و همکاران ( )Rainone et al., 2017انجام دادند ،نشان میداد که تابآوری میتواند رابطه
متعادلی را میان اختالالت عاطفی و کیفیت زندگی بیماران مبتال به ام اس ایجاد کند.
پژوهشهای جاماسیان مبارکه و دوکانهای فرد ()Jamasian mobarake & Dokanaeifard, 2017؛
عباسی زاده ،بهرامی هیدجی و یاسینی اردکانی ()Abbasizade, Bahrami, & yassini Ardekani, 2016؛
کاروبالت ،ازکان و اگاز ( )Karabulut, Özkan, & Oğuz, 2013نشان دادهاند که تابآوری میتواند بر
روی استرس ،اضطراب و افسردگی اثر گذارد بهطوری که تابآوری مانند تعدیلکنندهای میان ناباروری
ناشی از استرس و کیفیت زندگی باروری عمل میکند.
یکی از مهمترین مؤلفههای سالمتی که در سالهای اخیر به آن توجه شایانی شده است کیفیت
زندگی است .شاید کیفیت زندگی بیشترین تأثیر را از ناباروری دریافت نماید ( Rafiei, Sharifian Sani,

 .)Rafiey, Behnampour, & Foroozesh, 2014کیفیت زندگی دارای ساختاری وابسته به زمان است که
متأثر از تجربه شخصی و درک فرد از زندگی است و با تغییر زمان تغییر میکند که با توجه به این تعریف
میتوان کیفیت زندگی را سازهای پویا دانست ( .)Group, 1998درنتیجه پویایی کیفیت زندگی با تغییر زمان
تغییر میکند و به تغییرات فرد و محیط او بستگی دارد که این مشخصه در یک مطالعه طولی به خوبی قابل
مشاهده است (.)Rafiei et al., 2014
کیفیت زندگی بر طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی میزان درک افراد از موقعیتشان در زندگی
در بافت فرهنگی و ارزشمندی نظامی که در آنجا زندگی میکنند ،میباشد ( .)Group, 1998بر این اساس،
کیفیت زندگی باروری 1در مفهومی گسترده ،نیازمند بازخوردی از شرایط زندگی بیماران نابارور در مدت
زمان ناباروریشان است .تعداد زیادی از تحقیقات حاکی از آن بودند که زنان بارور با زنان نابارور مقایسه
شدهاند که تجربه کیفیت زندگی پایینتری را در مدت زمان ناباروری خود داشتند ( Aduloju, Olaogun,
& Aduloju, 2018; Masoumi, Garousian, Khani, Oliaei, & Shayan, 2016; Namdar,
1-Quality of Life in Infertility
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)Naghizadeh, Zamani, Yaghmaei, & Sameni, 2017؛ عالوه بر این ،کیفیت پایین زندگی باروری زنان
نابارور نشان میدهد که انجام معالجات میتواند با بار سنگین اقتصادی بر دوش خانوادهها و جامعه همراه
باشد (.)Gameiro, Boivin, Peronace, & Verhaak, 2012
کیفیت زندگی ناباروری شامل انعکاس وضعیت زندگی بیماران نابارور در دوره ناباروری خود
است .مطالعهای نشان داد که در مقایسه با همتایان بارور ،زنان نابارور کیفیت زندگی پایینتری را در دوره
ناباروری تجربه میکنند ( .)Y. Li et al., 2019کیفیت پایین باروری در زنان نابارور میتواند بار سنگین
اقتصادی برای خانوادههای آنها ایجاد کند .درحالیکه حجم زیادی از منابع مراقبتهای بهداشتی ،زمان و
نیروی انسانی صرف تحقیق و درمان ناباروری میشود ،غالباً مراقبت کامل از فرد به عنوان یک کل ،مورد
توجه پزشکان قرار میگیرد ( .)Karabulut et al., 2013حتی برخی از پژوهشها نشان دادهاند که در
شرایطی که شوهر مشکل فیزیولوژیک داشته است ،زن استرس بیشتری را تجربه میکند و در تمام فرهنگها
فرزند برای والدین خود معنای وجودی ،هویت و موقعیت فراهم میکند و به همین خاطر بهخصوص افراد
نابارور به نقش والدینی اهمیت داده و به ویژه فرزند را عاملی بسیار مهم در استحکام و گرمی و نشاط زندگی
میدانند (.)Nilforooshan, Latifi, Abedi, & Ahmadi, 2019
کامالً مشخص است که اثرات منفی کیفیت زندگی ناباروری و پریشانیهای احساسی ،اثر بیشتر و
قویتری را بر روی زنان نسبت به مردان دارد ( .)Kim, Shin, & Yun, 2018عالوه بر این ،به خوبی پذیرفته
شده است که هم تشخیص و هم درمان نازایی میتواند فشار روانی و جسمی سنگینی را برانگیزد ( Y. Li et

)al., 2019؛ بنابراین ،زنان مبتال به ناباروری استرس ناشی از ناباروری را بیشتر درک میکنند که میتواند
منجر به بروز بحران زندگی شود و تأثیر قابلتوجهی بر میزان باروری آنها داشته باشد (.)Y. Li et al., 2019
پژوهشهای قاهری ،شجاعی شاهرخ آبادی ،زائری ،معروفی زاده و کریمی

( Ghaheri, Shojaei

 ،)Shahrokhabadi, Zayeri, Maroufizadeh, & Karimi, 2016جبرائیلی ،هاشمی و ناظمی ( Jebraeili,
 ،)Hashemi, & Nazemi, 2016لی و همکاران ( ،)Li et al., 2019پالومبا و همکاران ( Palomba et al.,

 ،)2018چی ،پارک ،سان ،کیم و لیی ( )Chi, Park, Sun, Kim, & Lee, 2016ثابت کردهاند که ناباروری
میتواند به پیامدهای جسمی ،روانی و اجتماعی مختلفی از جمله افسردگی ،اضطراب ،انزوای اجتماعی منجر
شود که ممکن است به طور قابلتوجهی بر کیفیت زندگی بیماران تأثیر بگذارد .پژوهشهایی نیز نشان
دادهاند که درماندگی روانشناختی در زنان نابارور از یکسو حاصل ناباروری است که عالوه بـر ایجاد
احساس درمانـدگی روانشـناختی ،موجـب اخـتالل در روابـط خـانوادگی و اجتماعی میشود
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( )Moradimanesh, 2012و از سـوی دیگـر ،تـرس از عـود موجب درماندگی روانشناختی میشود کـه
ایـن خود باعث کاهش کیفیت زندگی در ایـن بیمـاران مـیگردد

( & Aghajani, Samadi Fard,

& Narimani, 2017; Farokhi, Kashani, & Abraham, 2011; Hamre et al., 2020; Karimi
.)Mirjafari, 2017; Philipp et al., 2019

افرادی که در جامعه به ناباروری مبتال میباشند به دلیل وضعیت و نوع شرایط زندگی ،فشارهای زیادی
را متحمل میشوند ،این فشارها بر کارکرد اجتماعی و اقتصادی ،سالمت و زندگی آنها تأثیر میگذارند؛
بنابراین ،این افراد با افت کیفیت زندگی و رضایتمندی از زندگی ،تابآوری ،استرس و اضطراب خاص خود
که متناسب با نوع وضعیتی که دارند ،روبهو میشوند ( .)Kim et al., 2018به هر حال ،شناسایی عوامل مؤثر
در کیفیت زندگی ناباروری این امکان را فراهم میکند تا بتوانیم رفتاری هدفمند و فعالیتهای دقیق را بهمنظور
بهتر کردن کیفیت زندگی ناباروری در میان زنان نابارور انجام دهیم ،چرا که این موضوع از ضروریات پژوهش
ما نیز به حساب میآید .با توجه به مقدمات فوق ،سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که درماندگی
روانشناختی و تابآوری در کیفیت زندگی ناباروری در زنان نابارور نقش دارد؟
روش
این پژوهش برحسب هدف در دسته پژوهشهای کاربردی قرار میگیرد .روش پژوهش مورد
استفاده توصیفی از نوع همبستگی میباشد .جامعه آماری این پژوهش را کلیه زنان ناباروری که در طول سه
ماه به چهار کلینیک درمان ناباروری (نوین ،میالد ،رایان و ارمغان) در سطح شهر مشهد از نقاط مختلف
استان خراسان رضوی در ششماهه دوم سال  1398مراجعه کردهاند ،تشکیل دادند .تعداد اعضای نمونه در
این پژوهش با توجه به حجم جامعه و بر مبنای استفاده از جدول کرجسی مورگان ( 346 )1970نفر برآورد
شد .برای انتخاب نمونه از روش نمونهگیری در دسترس استفاده شد .بدین ترتیب که پژوهشگر به مراکز
ناباروری مراجعه کرده و آزمونهای موردنظر ،روی تمامی زنانی که در روز اجرای آزمون در بخشهای
مربوطه حاضر شده بودند و داوطلبانه تمایل به شرکت در پژوهش را داشتند؛ اجرا گردید .مالکهای ورود
شامل دامنه سنی بین  18تا  ،45ناباروری زنان ،دارای سواد حداقل ابتدایی ،تمایل به شرکت در برنامه پژوهش
و مالکهای خروج شامل ابتال به اختاللهای روانی دیگر ،مصرف مواد مخدر ،بوده است .به منظور تحلیل
دادههای پژوهش حاضر برای تعیین نقش متغیر پیشبین و همچنین حذف متغیرهایی که سهم چندانی در
پیشبینی متغیر مالک نداشتهاند ،از تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گامبهگام با کمک نرمافزار SPSS

نسخه  20استفاده شد.
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ابزارها
ابزار مورد استفاده در پژوهش حاضر شامل :پرسشنامه تابآوری ،شاخص درماندگی روانشناختی
و پرسشنامه کیفیت زندگی ناباروری بود.
پرسشنامه تابآوری

1

این پرسشنامه را که کانر و دیویدسون ( )Connor & Davidson, 2003با مرور منابع پژوهشی 1979
تا  1991حوزه تابآوری تهیه کردهاند ،دارای  25سؤال بوده که در مقیاس لیکرت بین صفر (کامالً نادرست)
و چهار (همیشه درست) نمرهگذاری میشود .بیشترین نمره  100و کمترین نمره صفر است .بررسی
ویژگیهای روانسنجی این مقیاس در  6گروه جمعیت عمومی ،مراجعهکنندگان به بخش مراقبتهای اولیه،
بیماران سرپایی روانپزشکی ،بیماران با مشکل اختالالت اضطراب فراگیر و دو گروه از بیماران مبتال به
اختالل استرس پس از سانحه انجام شده است .محمدی ( )Mohammadi, 2006در تحقیق خود ،برای تعیین
روایی مقیاس از روش تحلیل عاملی استفاده کرده است .وی تنها یک عامل با ارزش ویژه  7/03استخراج
کرده که این عامل  28درصد واریانس را تبیین میکرده است .در پژوهش حق رنجبر و همکاران
( )Haghranjbar et al., 2011پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون ضریب آلفای کرونباخ مورد آزمون قرار
گرفت که آلفای  0/84برای این پرسشنامه به دست آمد.
شاخص درماندگی روانشناختی

2

پرسشنامه افسردگی ،اضطراب و استرس ( )DASS-21اولین بار در سال  1983توسط لویباند و
لویباند ( )Lovibond & Lovibond, 1995با  42سؤال ساخته شد که توسط پژوهشگران طی مطالعات
مختلف و در نهایت توسط لویباند و لویباند ( )Lovibond & Lovibond, 1995در سال  1995نسخه
کوتاهتر آن ساخته شد .این پرسشنامه دارای  21سؤال است و هر یک از سازههای افسردگی ،اضطراب و
استرس را بر اساس هفت سؤال مورد سنجش قرار میدهد .سؤاالت فرم کوتاه  DASSبر اساس یک مقیاس
لیکرت چهار درجهای نمرهگذاری میشود؛ بهطوریکه بین صفر (کمی) و سه (خیلی زیاد) را دریافت
میکنند .لوی باند و لوی باند ( )Lovibond & Lovibond, 1995میزان روایی پرسشنامه  DASS-21را 0/77
و پایایی پرسشنامه را به روش آلفای کرونباخ  0/83اعالم کرده است .در پژوهش صاحبی ،اصغری و ساالری
( ،)Sahebi, Asghari, & Salari, 2005همبستگی  DASSبا آزمون افسردگی بک  ،0/70با آزمون اضطراب
زانگ  0/67و سؤاالت تنیدگی  DASSبا آزمون تنیدگی ادراک شده  0/49بود.
1- Resilience Questionnaire
2- Psychological Distress Index
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1

در پرسشنامه کیفیت زندگی ناباروری ،از ماژول اصلی کیفیت زندگی ناباروری برای
اندازه گیری (  )Boivin, Takefman, & Braverman, 2011تجربه مشکالت باروری شخصی استفاده
شد .هسته کیفیت زندگی ناباروری شامل  24سؤال که در پنج دسته طبقه بندی شده است و چهار زیر
شاخه دارد :ذهن-بدن  6سؤال ،منطقی  6سؤال ،شرایط اجتماعی  6سؤال ،عاطفی  6سؤال .نمرات باال
در کل کیفیت زندگی ناباروری یا در هر زیر شاخه به معنای داشتن کیفیت زندگی ناباروری بهتر با به
دست آوردن نمره  100است( .)Boivin et al., 2011
همانطور که قبالً گفته شد کیفیت زندگی باروری نشاندهنده ویژگیهای روانی کلی مناسب در
نمونههای بالینی مختلف است ( .)Aarts et al., 2011; Boivin et al., 2011; Gameiro et al., 2012بوین
( )Boivin et al., 2011میانگین نمره کل پرسشنامه را  53/7به دست آورد و میزان روایی و پایایی پرسشنامه
را بر اساس آلفای کرونباخ در خرده مقیاس های عاطفی  ،0/90ذهن-بدن  ،0/85منطقی  ،0/80اجتماعی
 0/75و مقیاس کل را  0/92اعالم کرده است.
درپژوهش حکمتزاده و همکاران( )Hekmatzadeh et al., 2018نسخه ایرانی کل پرسشنامه،
دارای پایایی بوده که به روش آلفای کرونباخ  0/82و در خرده مقیاسهای عاطفی  ،0/77ذهن-بدن ،0/78
منطقی  ،0/79اجتماعی  0/77نموده است .روایی تمایز نیز نشان داد که پرسشنامه ،بین مدت زمان ناباروری
و تعداد فرزندان در بیماران زن می تواند تفاوت قائل شود.
یافتهها
از  346نفر شرکتکننده پژوهش حاضر 12 ،نفر ( 3/5درصد) زنان نابارور تحصیالت ابتدایی30 ،
نفر ( 8/7درصد) سیکل 161 ،نفر ( 46/5درصد) دیپلم 26 ،نفر ( 7/5درصد) فوق دیپلم 89 ،نفر ( 25/7درصد)
لیسانس و  28نفر ( 8/1درصد) فوق لیسانس بودهاند .توزیع نمونه برحسب سن نشان میدهد که حداقل سن
مادران نابارور  18سال ،حداکثر سن آنها  43سال و میانگین سن آنها  28/95میباشد .نتایج آمار توصیفی
پژوهش حاضر یعنی میانگین و انحراف معیار ،حداقل و حداکثر نمرات افراد در متغیرهای مورد مطالعه ،در
جدول  1نشان داده شده است.

1- Quality of Life in Infertility Questionnaire
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جدول  :1شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیرها

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

کجی

کشیدگی

افسردگی
درماندگی
اضطراب
روانشناختی
استرس
تابآوری
کیفیت زندگی ناباروری

0
0
0
16
27

40
36
42
98
113

15/11
13/58
20/45
62/04
64/86

15/11
13/58
9/73
16/17
20/17

0/41
0/44
0/11
-0/32
0/44

-0/86
-0/52
-0/73
-0/16
-0/64

فرضیه اصلی پژوهش ،بررسی نقش درماندگی روانشناختی و تابآوری در کیفیت زندگی
ناباروری زنان نابارور میباشد که جهت پاسخگویی به این فرضیه و دیگر فرضیات پژوهش از رگرسیون
چندگانه به روش گام به گام استفاده شد.
قبل از تحلیل دادهها مفروضه استقالل باقیماندهها به کمک آماره دوربین واتسون بررسی شد .مقدار
آماره دوربین واتسون  2/13محاسبه شد که حاکی از عدم تخطی از مفروضه استقالل باقیماندهها است.
بررسی عدم هم خطی چندگانه متغیرهای مستقل به کمک آماره  VIFو شاخص تولرانس بررسی شد .ضرایب
تولرانس باید به  1نزدیک بوده و ضرایب  VIFنباید بیشتر از  10باشند .ضرایب کوچکتر و نزدیک به 1
نشان دهنده عدم هم خطی هستند .نتایج بررسی هم خطی متغیرهای مستقل در جدول  2آمده است.
جدول  :2نتایج آزمون هم خطی متغیرهای پیشبین
متغیرهای پیشبین

تولرانس

VIF

افسردگی
اضطراب

0/58
0/59

1/72
1/69

استرس

0/45

2/22

تابآوری

0/81

1/23

نتایج جدول  ،2حاکی از عدم هم خطی در بین متغیرهای پیشبین است .در ادامه در جدول  ،3نتایج
رگرسیون متغیرهای پیش بین در کیفیت زندگی ناباروری گزارش شده است.
جدول  :3ضرایب رگرسیون متغیرهای پیشبینی کننده در تحلیل رگرسیون کیفیت زندگی ناباروری
گام

متغیرهای

ضرایب غیراستاندارد

پیشبین

B

خطای معیار

مقدار ثابت

49/04

1/67

Beta

t

p

___

29/31

0/001

r

R2
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افسردگی

1/04

0/09

0/52

11/36

0/001

مقدار ثابت

78/14

4/48

___

16/92

0/001

افسردگی

0/78

0/094

0/39

8/08

0/001

تابآوری

-0/41

0/059

-0/32

-6/93

0/001

مقدار ثابت

71/5

4/64

___

15/39

0/001

افسردگی

0/53

0/11

0/26

4/74

0/001

تابآوری

-0/36

0/058

-0/29

-6/18

0/001

اضطراب

0/57

0/13

0/23

4/27

0/001

0/52
0/61

0/62

0/27
0/36

0/39

*متغیر مالک :کیفیت زندگی ناباروری *متغیر پیشبینی کننده :درماندگی روانشناختی و تابآوری
جهت بدست آوردن همبستگی بین متغیرها از همبستگی پیرسون استفاده شد که به ترتیب ضرایب
همبستگی با کیفیت زندگی ناباروری در سطح آلفای  0/01در افسردگی  ،0/53اضطراب  ،0/51استرس
 0/49و تاب آوری  -0/48بدست آمد .همان طور که در جدول  3مشخص است بین درماندگی روانشناختی
با کیفیت زندگی ناباروری رابطه مثبت و معنیدار و بین تابآوری با کیفیت زندگی ناباروری رابطه منفی و
معنیداری وجود دارد و این روابط در سطح آلفای  0/01معنیدار است ( .)p<0/01جهت پیشبینی کیفیت
زندگی ناباروری از طریق درماندگی روانشناختی و تابآوری از تحلیل رگرسیون چندگانه با روش
گامبهگام استفاده شد .در جدول  3لیست متغیرهای وارد شده در تحلیل رگرسیون کیفیت زندگی ناباروری
ارائه شده است .وزنهای بتا در ستون ضرایب بتای استاندارد شده برای ارزیابی سهم هر یک از متغیرها در
معادله رگرسیون به کار میرود .این ضرایب در گام سوم نشان میدهند اگر افسردگی ،تابآوری و اضطراب
به اندازه یک واحد افزایش یابند ،این تغییر به ترتیب به اندازه  -0/29 ،0/26و  0/23نمرات کیفیت زندگی
ناباروری را افزایش میدهد .آماره  tو سطح معنیداری آن ( )pکه کوچکتر از  0/01است این فرضیه که
ضریب درماندگی روانشناختی و تابآوری برابر با صفر است را رد میکند و نشان میدهد که کامالً احتمال
دارد بین این دو متغیر و کیفیت زندگی ناباروری رابطه خطی وجود داشته باشد .به عالوه بر اساس ضرایب
ستون  Betaمی توان معادله رگرسیون را به شرح زیر نوشت:
کیفیت زندگی ناباروری = + 1x0/26 49/04 +

(3x+0/23 2x)-0/29

از سوی دیگر فرضیه فرعی اول با ضریب همبستگی پیرسون صورت گرفت که نتایج نشان داد بین
تابآوری با کیفیت زندگی ناباروری ( ،)r= -0/48 ،P≥0/001رابطه منفی و معنیداری وجود دارد .بر این
اساس فرضیه فرعی اول پژوهش حاضر تأیید میشود .بدین معنی که بین تابآوری با کیفیت زندگی
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ناباروری زنان نابارور شهر مشهد رابطه معنیداری وجود دارد و با افزایش نمرات در تابآوری ،کیفیت
زندگی ناباروری زنان نابارور شهر مشهد کاهش مییابد و بالعکس.
جهت پیشبینی کیفیت زندگی ناباروری از طریق درماندگی روانشناختی برای پاسخگویی به فرضیه
فرعی دوم از تحلیل رگرسیون چندگانه با روش گامبهگام استفاده شد .در جدول  4مقدار  ،Bبتا t ،و سطح
معنیداری ارائه شده است.
جدول  :4ضرایب رگرسیون متغیرهای پیشبینی کننده در تحلیل رگرسیون کیفیت زندگی ناباروری
گام

1

2

3

متغیرهای

ضرایب غیراستاندارد

پیشبین

B

خطای معیار

Beta

t

p

مقدار ثابت

49/04

1/67

____

29/31

0/001

افسردگی

1/04

0/09

0/52

11/36

0/001

مقدار ثابت

44/79

1/81

____

24/82

0/001

افسردگی

0/68

0/11

0/34

5/94

0/001

اضطراب

0/73

0/14

0/29

5/23

0/001

مقدار ثابت

41/83

2/09

____

20/01

0/001

افسردگی

0/55

0/12

0/27

4/49

0/001

اضطراب

0/59

0/15

0/23

3/71

0/001

استرس

0/35

0/13

0/17

2/73

0/001

r

0/52

0/57

0/58

R2

0/27

0/33

0/34

*متغیر مالک :کیفیت زندگی ناباروری *متغیر پیشبینی کننده :درماندگی روانشناختی
با توجه به جدول  4ضرایب بتا در گام سوم نشان میدهد اگر افسردگی ،اضطراب و استرس به اندازه
یک واحد افزایش یابد ،این تغییر به ترتیب به اندازه  0/23 ،0/27و  0/17نمرات کیفیت زندگی ناباروری را
افزایش میدهد .آماره  tو سطح معنیداری آن ( )pکه کوچکتر از  0/01است این فرضیه که ضریب
تفکیکی افسردگی ،اضطراب و استرس برابر با صفر است را رد میکند و نشان میدهد که کامالً احتمال
دارد که بین سه متغیر و کیفیت زندگی ناباروری رابطه خطی وجود داشته باشد.
به عالوه بر اساس ضرایب ستون  Betaمی توان معادله رگرسیون را به شرح زیر نوشت:
کیفیت زندگی ناباروری = + 1x0/27

3x+0/17 2x0/23
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نتیجه
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش درماندگی روانشناختی و تابآوری در کیفیت زندگی ناباروری
زنان نابارور انجام گردید .نتایج پژوهش حاضر نشان داد که درماندگی روانشناختی و تابآوری در کیفیت
زندگی ناباروری زنان نابارور نقش داشته است .نقش درماندگی روانشناختی و تابآوری در کیفیت زندگی
ناباروری در پژوهشهایی مانند جبرائیلی و همکاران ( ،)Jebraeili et al., 2016کاروبالت و
همکاران( ،)Karabulut et al., 2013مونگا ،الکساندرسکو ،کاتز ،استین و جانیاتز ( Monga, Alexandrescu,
 )Katz, Stein, & Ganiats, 2004تأیید شده است .بدین ترتیب یافتههای پژوهش مونگا و همکاران ( Monga

 )et al., 2004حاکی از آن بود که مسائل مربوط به ناباروری ،بر روی کیفیت زندگی تأثیر منفی دارد .به طور
کلی ناباروری ،کیفیت زندگی را در زوجین پایین میآورد .کاروبالت و همکاران ()Karabulut et al., 2013
گزارش کردند که زنان با مشکل ناباروری ثانویه در خرده مقیاسهای اصلی کیفیت زندگی ناباروری نمرات
باالتری در هیجانات ،ذهن -بدن و حوزههای اجتماعی و در کل کیفیت زندگی باروری به دست آوردهاند.
جبرائیلی و همکاران ( )Jebraeili et al., 2016در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که تابآوری ،باورهای
هیجانی و بهزیستی روانشناختی افراد نابارور پایینتر از افراد بارور است.
نتایج پژوهش حاضر در خصوص فرضیه اول نشان داد که تابآوری در کیفیت زندگی ناباروری
زنان نابارور نقش دارد .نتیجه به دست آمده با نتایج پژوهشهای دیهیمی ،نوری و خاتون اربابی و نصر
( ،)Dihimi, Nouri, KhatounArbabi, & Nasr, 2018نظری ،صالحی ،مهرافزا و شهبازی

( Nazari,

 ،)Salehi, Mehrafza, & Shahbazi, 2017دوکانهای فرد و جاماسیان مبارکه ( & Jamasian mobarake

 ،)Dokanaeifard, 2017لی و همکاران ( )Li et al., 2019همسو میباشد .برای تبیین چنین نتیجهای میتوان
گفت تابآوری به عنوان یک عامل حمایتی در مقابل استرس ویژه ناباروری و کیفیت آسیبدیده زندگی،
با نمره باال در کیفیت زندگی و نمره پایین در پیامدها و مسائل ناباروری در مردان و زنان نابارور رابطه دارد
( .)Herrmann et al., 2011پژوهشهای بسیاری مؤید این نکته است که بسیاری از ویژگیهای روانشناختی
افراد از جمله تابآوری و بسیاری دیگر از ویژگیهای روانشناختی نیز ارتباط معنیداری با کیفیت زندگی
افراد دارد .همانطور که یافتههای پژوهش لی و همکاران ( )Li et al., 2019همسو با یافتههای پژوهش
حاضر مؤید آن بوده که استرس به عنوان بخشی از درماندگی روانشناختی و افزایش تابآوری میتواند
ناباروری را به کیفیت زندگی باروری تبدیل کند و تابآوری بر کیفیت زندگی ناباروری اثر مثبتی
میگذارد .به اعتقاد والش ( )Walsh, 2015تابآوری قدرت پذیرش اتفاقی است که از کنترل خارج است.
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ممکن است افراد تاب آور در شرایط ناباروری با بهرهگیری از ویژگیهایی مانند تحمل عاطفه منفی ،سالمت
روان خود را در مقابل این مشکل حفظ کنند .برای تبیین بهتر نتایج پیشین باید نگاهی مجدد به تعریف
تابآوری نمود ،تابآوری عاملی است که به افراد در رویارویی و سازگاری با موقعیت تهدیدکننده کمک
میکند (  .)FaalKalkhoran, Bahrami, Farrokhi, Zeraati, & Tarahomi, 2011پس میتوان اینگونه
نتیجه گرفت که ناباروری ،یک موقعیت تهدیدکننده محسوب میشود که افزایش تابآوری منجر به
رویارویی و سازگاری با آن می شود .از سوی دیگر چون کیفیت زندگی احساسی شخصی است که
خوشایندی آن وابسته به آن است که فرد موقعیت را تهدیدکننده تصور نکندو بنابراین ،با تابآوری باال
میتواند کیفیت زندگی را بهبود بخشد.
نتایج پژوهش حاضر در خصوص فرضیه دوم نشان داد که درماندگی روانشناختی در کیفیت
زندگی ناباروری زنان نابارور نقش دارد که با نتایج پژوهشهای مهرانی ( ،)Mehrani, 2017قاهری و
همکاران ( ،)Ghaheri et al., 2016عباسی زاده و همکاران ( ،)Abbasizade et al., 2016پالومبا و همکاران
( )Palomba et al., 2018و چی و همکاران ( )Chi et al., 2016همسو میباشد .برای تبیین نتیجه به دست
آمده ،میتوان گفت پژوهشهای بسیاری ثابت کردهاند که استرس با ناباروری و کیفیت زندگی ارتباط
دارد ،کاهش عزتنفس ،کنترل درونی و افزایش تعارضات بین فردی از نتایج ناباروری در زوجین نابارور
میباشد و همچنین استرس ناشی از ناباروری اثرات مخرب روی کیفیت زندگی دارد و این تأثیر منفی در
زنان بیشتر از مردان است ( .)Karimi & Mirjafari, 2017در این راستا پالومبا و همکاران ( Palomba et

 )al., 2018به این نتایج دست یافتند که میان استرس ،کیفیت زندگی و عملکردهای تولید مثل در زنان رابطه
نزدیک وجود دارد که این موضوع بیشتر در زنان نابارور خود را نشان میدهد تا در زنان بارور و این چرخه
معیوب باعث حمایتشان از یکدیگر می شود .یعنی ناباروری با استرس و استرس با کیفیت زندگی رابطه
معنیداری دارد.
نتایج این پژوهش مؤید آن است که فرضیههای در نظر گرفته شده معنیدار بوده و مورد تأیید قرار
گرفته است ،بدین معنی که افسردگی ،اضطراب و تابآوری نقش بیشتری در تعیین بهبود کیفیت زندگی
نشان میدهد .همچنین میتوان اظهار داشت افزایش نمرات در تابآوری ،کیفیت زندگی ناباروری در زنان
نابارور شهر مشهد را کاهش میدهد .این یافتهها در مقایسه با نتایج پژوهشهای گذشته نشان از همسویی با
آن نتایج دارد .تاب آوری با مقاوم ساختن فرد منجر میشود فرد درماندگی روانشناختی کمتری تجربه کند
و بدینصورت چون کیفیت زندگی مطابق تعاریف ذکرشده از احساس فرد و مؤلفههای گوناگونی نشئت
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 پژوهشهای انجام شده درکیفیت.میگیرد در نتیجه میتوان گفت که در کیفیت زندگی ناباروری نقش دارد
 مشاوره و مداخله روانی را ضرورت کمک به این زوجها دانستهاند چرا که مشاوره،زندگی زوجین نابارور
Jebraeili et al., (  میشود،باعث ارتقای کیفیت زندگی بسیاری از زوجهایی که قربانی ناباروری گشتهاند

. )2016; Palomba et al., 2018; Ramezanzadeh F et al., 2007
 از آنجا که جامعه آماری مربوط به. پژوهش انجام شده دارای محدودیتهایی است،با این حال
 نمیتوان آن را به شهرهای دیگر در سایر.1  لذا،چهار کلینیک درمان ناباروری در سطح شهر مشهد بوده
 تعصبات خاص فرهنگی همسران زنان نابارور با توجه به اینکه از شهرستانهای دیگر.2 ،استانها تعمیم داد
 عدم همکاری الزم از طرف مسئولین مربوط و شرایط سخت ورود به.3 نیز در کلینیکها مراجعه نمودند و
 پیشنهاد میشود در. از مشکالت دیگر در انجام پژوهش حاضر بود.کلینیکهای درمان ناباروری
 سایر پژوهشگران پژوهش خود را بهصورت طولی.2 ، پیگیریهای چندماهه انجام شود.1 پژوهشهای آتی
 این پژوهش بر روی گروه مردان بارور و نابارور نیز انجام گیرد.3 ،انجام دهند تا بتوان نتایج بهتری گرفت
 با توجه به اینکه نتایج این پژوهش نقش عوامل روانشناختی را.4 و نتایج آن با گروه زنان مقایسه شود و
 پیشنهاد میشود در کنار درمانهای پزشکی ناباروری به این عوامل توجه و از درمانهای،نشان داده
.روانشناختی نیز استفاده شود
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The Role of Psychological Distress and Resilience in Quality of Life in Infertility in
Infertile Women
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Abstract
Purpose: The aim of this study was to investigate the role of psychological distress and
resilience in the quality of life in infertility in infertile women.
Method: The present study was a correlational study. The statistical population of this study
consisted of all infertile women who were referred to four infertility treatment clinics
during three months of 2019-20. Of this population, 346 women who were willing to
participate were selected througth convenient sampling method. They were then asked
to complete the measures including Resilience Questionnaire (Connor & Davidson,
2003), DASS-21 (Lovibond & Lovibond, 1995) and Quality of Life in Infertility
Questionnaire (Boivin et al., 2011). SPSS software and multiple regression analysis
were used to analyze the data.
Findings: The findings of this study showed that there is a significant relationship between
psychological distress and resilience with quality of life in infertility. These findings
indicate that psychological distress (i.e., depression, anxiety and stress) and
resilience play a significant role in predicting the quality of life in infertility.
Keywords: Quality of life in Infertility, Resilience, Psychological distress.
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