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شفقت بر خود در زنان نابارور شهر تهران بهار  79است .بدین منظور  52نفر از زنان نابارور با تشخیص ناباروری
اولیه و ثانویه ،مراجعه کننده به مراکز ناباروری شهر تهران به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند .ابزار
پژوهش ،پرسشنامه های استرس ناباروری ،حمایت اجتماعی ،تعارض زناشویی کنزاس ،شفقت بر خود می باشد که
در جامعه مورد مطالعه اجرا شد .داده ها در نرم افزار  SPSSنسخه  5با روش رگرسیون چند گانه همزمان
تحلیل شدند .نتایج نشان دادند که متغیرهای حمایت اجتماعی ،شفقت بر خود و تعارض زناشویی به طور معنا
داری استرس ناباروری را پیش بینی می کنند و حمایت اجتماعی دارای بیشترین اندازه اثر است .نقش خرده
مقیاس های هر کدام از متغیرها نیز بررسی شدند .در متغیر حمایت اجتماعی بعد هیجانی اطالعاتی ،متغیر تعارض
زناشویی مراحل دوم و سوم ،و در متغیر شفقت بر خود ،ابعاد مهربانی با خود ،احساس مشترک انسانی ،انزوا و ذهن
آگاهی پیش بینی کننده معنادار استرس ناباروری بودند.
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مقدمه
ناباروری و عدم توانایی فرد برای انجام طبیعی فرایند تولیدمثل و صاحب فرزند شدن ،یکی از
تجربیات تلخ و دردآور زندگی است که در سراسر جهان و در همه فرهنگها بهعنوان یک تجربه
استرس زا و بحرانی تهدیدکننده برای ثبات فردی ،زناشویی ،خانوادگی و اجتماعی شناخته شده
است (دایبس ،سفادی ،آتامنه ،آنس و کنستانتینو  .) 2 9 ،سازمان بهداشت جهانی از ناباروری
به عنوان یک معضل بهداشت عمومی در سراسر دنیا نام برده است که در تعریف آن به یک سال
باردار نشدن به رغم مقاربت و عدم استفاده از روش های ضد بارداری اطالق می شود (سازمان
بهداشت جهانی  .) 2 5 ،مطالعات نشان داده  %22ناباروری مربوط به مردان و  %22مربوط به
زنان و  % 2مربوط به هر دوی آنها می باشد (کومار و کانت ساین  .) 2 5 ،ناباروری یکی از
مشکالت فردی و اجتماعی است که میتواند افراد مبتال را در معرض فشارهای روانی گوناگون
قرار دهد .بروز رفتارهای تکانشی و خشمهای پراکنده ،احساس درماندگی ،احساس بی ارزشی و
بیکفایتی ،اضطراب و تشویش به ویژه در درمان های طوالنی مدت و گاها" ناموفق ،باورهای
منفی نسبت به خود ،نگرانی در مورد جذابیت جنسی ،احساس طردشدگی ،شکایتهای جسمی
و همچین اشکال در روابط زناشویی و تمایالت جنسی و تکلیفی قلمداد کردن آن به دلیل بی
حاصلی ،کاهش کیفیت زندگی ،کاهش عزت نفس و کاهش ارتباطات اجتماعی از جمله
مشکالت روانی افراد ناباور هستند که از سوی محققین گزارش شده اند (هوکاگلو .) 2 7 ،2از
آنجایی که در جوامع مختلف ،داشتن فرزند یک ارزش اجتماعی و فرهنگی محسوب می شود،
افراد نابارور تالش فراوانی را صرف تشخیص و درمان ناباروری میکنند و در عین حال به دلیل
اثرات جسمی ،روانی و اجتماعی درمان ناباروری ،دچار تنشهای روحی فراوانی میشوند .در
واقع ناباروری با افزایش تنیدگیهای روان شناختی همراه است .آزمایشات متعدد پزشکی و
بررسی های عضوی ،طوالنی بودن مدت درمان ناباروری ،پایین بودن میزان موفقیت روشهای
درمانی و همچنین مشکالت اقتصادی ناشی از درمان ناباروری ،از جمله عوامل تنش زای شدید
برای افراد نابارور میباشند .به گونهای که افراد نابارور روشهای درمانی کمک باروری را بعد از
یکی دو بار تجربه ،بهعلت فشار زیاد مالی و تنش روحی حین درمان رها میکنند( .دایریکس،
Daibes, Safadi, Athamneh, Anees, Constantino
)World Health Organization (WHO
Kumar, Kant singh
Hocaoglu
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رهبری ،النگمن ،جایته و کوئن  .) 2 5 ،تعارض یکی از جوانب بسیار مهم در نظام زناشویی
است که همسران تجربه میکنند و در صورت تشدید شدن میتواند اثرات بسیار بدی بر سالمت
روانی زوجین داشته باشد( .امرالهی و دیگران .) 7 ،مطالعه (لوگان ،گو ،لی ،ایسیائو و
آنازودو  ) 2 7 ،در کشور چین در مورد مشکالت اجتماعی ،فرهنگی و احتیاجات زوجین
نابارور برای مشاوره نشان داد که ناباروری در زوجین میتواند تعارض زناشویی را باال برده ،تا
بدانجا که به ازدواج های فرازناشویی و طالق منجر گردد .با توجه به اینکه اکثر زنان نابارور
دچار خود قضاوتی میگردند ،نقش شفقت بهخود میتواند برای زنانی که دچار ناباروری هستند،
به عنوان یک عامل و روش مقابلهای و داشتن عزت نفس در مقابل استرسهای مزمن به کار
رود و باعث شود که سیستمهای استرس دچار بیش فعالیتی نشوند (گالهاردو و دیگران،
 .) 2 5همچنین یکی دیگر از منابعی ای که می تواند هنگام مقابله با استرسور در دسترس
زوجین نابارو قرار گیرد ،مقوله حمایت اجتماعی است که می تواند مستقیم یا غیر مستقیم با
ارزیابی شخص از استرسور ،آگاهی از راهبردهای مقابله ای و مفهوم خود شخص ،عمل کند و
نقش محافظتی و مساعدتی برای آنها فراهم کند (شووتا .) 225 ،
بیان مساله
پدیده باروری یک روند طبیعی در موجودات زنده است که در انسان عالوه بر جنبه های
فیزیولوژیک دارای ابعاد اجتماعی و روانی نیز می باشد .تولیدمثل و داشتن فرزند یکی از
آرزوهای انسانی و اساس بقای بشر است که ممکن است برخی از زوج ها به علل مختلف از آن
محروم گردند .در سراسر جهان ،این عقیده که مادر بودن باالترین امتیاز اجتماعی است که یک
زن می تواند به آن برسد ،ثابت گردیده و زایمان هم نقطه عطف اصلی رشد یک زن در نظر
گرفته شده است (زاربو ،بوروگنرا ،کامپیر ،کاندلورا ،سکوماندی ،بتو ،و دیگران .) 2 5 ،2ناباروری
واقعیتی است که با تمامی این موارد منافات دارد و در سراسر جهان و در همه فرهنگ ها به
عنوان یک تجربه استرس زا و بحرانی ،تهیدکننده برای ثبات فردی ،زناشویی ،خانوادگی و
اجتماعی شناخته شده است (یزدانی ،الیاسی ،پیوندی ،موسیزاده ،صمدائیگلهکالئی ،و دیگران،
Dierickx, Rahbari, Longman, Jaiteh, Coene
Logan, Gu, li, Xiao, Anazodo
Shweta
Zarbo, Brugnera, Compare, Candelora, Secomandi, Betto..
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 .) 2 9این پدیده به عنوان پنجمین تجربه زندگی استرس زا برای زنان به شمار می رود ،که با
احساس غم و اندوه ،افسردگی ،گناه و اضطراب همراه است (باک ،کانتینئو ،فارکوهار ،بریسون ،
 .) 2 2براساس مطالعات صورت گرفته ،تخمین زده شده که حدود  52تا  52میلیون نفر در
دنیا به نوعی از ناباروری رنج می برند ،به طوری که در سراسر جهان از هر  2زوج ،یک زوج در
سنین باروری دچار ناباروری میگردند (زارع ،گلمکانی ،امیریان ،مظلوم ،لعل آهنگر.) 72 ،
شیوع ناباروری در جهان % 2و در ایران  % /میباشد ،که طیف وسیعی از مشکالت اجتماعی،
روانی ،جسمی و مالی به همراه خواهد داشت( .میرزائی ،نمیرانیان ،دهقان فیروزآبادی ،غالمی،
 % 5 .) 2 5مردان و  %52زنان ،ناباروری را به عنوان تجربه ناپایدار زندگی خود در نظر می
گیرند (ترزیوگلو و اوزگان  .) 2 9 ،زنان ،ازجمله افرادی هستند که در معرض آسیبهای روانی
و شخصیتی قرار دارند ،از این رو ناباروری می تواند سبب اختالل در روابط زناشویی ،جدایی و
طالق ،کاهش اعتماد به نفس و افزایش احساس حقارت و تعارضات زناشویی گردد (بهدانی و
دیگران 22 ،؛ به نقل از شاهوردی ،رضایی ،ایازی روزبهانی ،صادقی ،بختیاری ،شاهوردی ،
 .) 72حمایت اجتماعی می تواند به عنوان سپری در برابر مشکالت ناباروری عمل کند.
مشکل اصلی در ارتباط با ناباروری در کشورهای در حال توسعه تبدیل درد و رنج خصوصی به
دردی آشکار است که به صورت یک استیگمای عمومی و ناگوار با پیامدهای پیچیده و ویرانگر
در آمده ،بنابر این اگر اثرات خود ناباروری هم محدود باشد ،آسیب به افراد از طرف جامعه زیاد
است .پایگاه های اجتماعی زنان ،فشار محیط ،فرهنگ ،باورهای مردساالرانه برای بقاء و امتداد
نسل ،نداشتن پشتوانه اجتماعی و اقتصادی برای بسیاری از زوجین ،پایین بودن شانس ازدواج
مجدد برای یک زن نابارور از یک سو و نکوهش زندگی انفرادی زنان از سویی دیگر از جمله
عواملی است که مصائب ناشی از ناباروری را برایشان مضاعف می کند( .حسن پور ازغذی و
دیگران 79 ،؛ هوکاگلو .( 2 5 ،از آنجا که ناباروری در بافت خانواده اتفاق می افتد و تأثیر
زیادی بر روابط خانوادگی و به ویژه روابط زوجین می گذارد؛ از این رو ،کیفیت روابط خانواده و
به ویژه همسر ،با فرد نابارور و نیز حمایت دریافت شده از آنان در این شرایط بحران زا ،تأثیر
بسزایی بر سالمت روان فرد نابارور دارد؛ به گونهای که فقدان حمایت خانواده در این شرایط
استرس زا که فشا ر روانی زیادی را بر فرد نابارور وارد می کند ،میتواند پیامدهای روانشناختی
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مانند استرس را به دنبال داشته و فرد را به شدت در برابر استرس آسیبپذیر سازد .حمایت
خانواده و اجتماع و تنها نگذاشتن افراد نابارور و همچنین درک اندوه و شرایط آنان ،باعث می-
شود که این ا فراد راحت تر بتوانند با مشکل خود مقابله کرده و شرایط خود را بپذیرند .استرس
ناباروی به ویژه در زنان می تواند ترکیبی از خود سرزنشی های درونی و عدم حمایت از دیگران
باشد ،بنابراین نقش شفقت بر خود به عنوان یک عامل درونی می تواند از طریق توجه و درک
خود به جای قض اوت یا انتقاد از کاستی ها و بی کفایتی های خود ،در کسب احساس مراقبت،
دوست داشته شدن ،عزت نفس و ارزشمند بودن از سوی دیگران ،موثر باشد .همچنین شفقت
بر خود به صورتی معنادار با داشتن شفقت نسبت به دیگران همراه است .افراد با شفقت خود
باال ،تعارضات بین شخصی خود را با در نظر گرفتن نیاز های دیگران حل می کنند ،در نتیجه
در دایره ارتباطی دیگران از حمایت بیشتری برخوردار خواهند شد.که همین مساله باعث می
شود فرد استرس کمتری را تجربه کند (کسیدی ،مک الگلین.) 2 2 ،
با توجه به توضیحات و مسائل تبیین شده در زمینه های فوق و از آنجا که در پژوهش های
اندکی ،نقش متغیرهای حمایت اجتماعی ،تعارض زوجین و شفقت بر خود برای پیش بینی
استرس ناباروری  ،در کنار یکدیگر بررسی گردیده ،پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این
سوال کلی است که آیا می توان براساس حمایت اجتماعی ،تعارض زوجین و شفقت بر خود،
استرس ناباروری را در زنان پیش بینی کرد؟
روش
پژوهش حاضر مطالعه همبستگی توصیفی است .هدف تحقیق پیشبینی استرس ناباروری بر
اساس حمایت اجتماعی ،تعارض زوجین ،شفقت بر خود در زنان نابارور می باشد .جامعه آماری
شامل کلیه زنان مراجعه کننده با تشخیص ناباروری اولیه و ثانویه به مراکز ناباروری ابن سینا،
رویان و مرکز دبیر اشرافی در شهر تهران ،بهار  79می باشد .در این مراکز اعمال جراحی
ناباروری ،مشاوره ژنتیک ،تلقیح داخل رحمی IVFو تعیین جنسیت انجام میگیرد .بدین
منظور  52نفر از زنان نابارور که به این مراکز برای درمان ناباروری مراجعه کردند به صورت
نمونه گیری در دسترس براساس مالکهای ورود به مطالعه انتخاب و به ابزارهای پژوهش پاسخ
دادند .مالکهای ورود به مطالعه شامل ملیت ایرانی ،داشتن سواد خواندن و نوشتن ،تشخیص
پزشکی ناباروری اولیه و ثانویه ،عدم مصرف داروهای روان گردان می باشد.
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ابزار
پرسشنامه استرس ناباروری ) :(FPIپرسشنامه استرس ناباروری توسط نیوتون و دیگرانش
( ) 777در مرکز علوم بهداشتی لندن ساخته شد .این ابزار  22سوالی برای ارزایی نگرانی های
افراد نابارور می باشد و در یک طیف لیکرت  2درجه ای از کامال" مخالفم تا کامال" موافقم نمره
گذاری می شود .دارای پنج زیر مقیاس اجتماعی ،جنسی ،ارتباطی ،سبک زندگی بدون فرزند و
نیاز به والد شدن است برای بررسی روایی از روش تحلیل عاملی استفاده گردیده و پنج زیر
مقیاس این پرسشنامه مورد تائید قرار گرفته اند .در ایران نیز علی زاده و دیگران () 52
پرسش نامه استرس ناباروری نیوتون را بر روی یک نمونه  2نفری از افراد نابارور اجرا کردند.
پرسشنامه تعارض زناشویی کنزاس ) :(KMCSبه منظور سنجش میزان تعارضات زناشویی
توسط اگمن و دیگران ( ) 755ساخته شد .این مقیاس سه قسمت دارد که برای سنجش
مراحل تعارض زناشویی طرح شده است .مقیاس بر پایه تحقیقات مشاهده ای است که نشان
می دهد زوج های مضطرب و غیرمضطرب در سه مرحله تعارض زناشویی متفاوت هستند که
شامل برنامهریزی ،بحث و مجادله و مذاکره است .نسخه ایرانی مقیاس تعارض زناشویی کنزاس،
توسط عجم ( ) 75به دست آمد.
پرسشنامه شفقت بر خود ) :(SCSیک ابزار خود گزارش دهی  2گویه ای است که توسط
نف (  ) 22به منظور سنجش میزان خودشفقت ورزی ساخته شده است و با استفاده از یک
مقیاس  5درجه ای لیکرت نمره گزاری می شود .سواالت موجود در آن در  2زیرمقیاس مهربانی
با خود ،قضاوت در مورد خود ،احساسات مشترک انسانی ،منزوی سازی ،ذهن آگاهی و
بزرگنمایی قرار میگیرد که کیفیت رابطه فرد با تجارب خود را می سنجد .نسخه ایرانی آن
توسط خسروی و دیگران (  ) 7تهیه شده است.
پرسشنامه حمایت اجتماعی ) :(MOSیک ابزار خودگزارشی است که توسط شربورن و
استوارت (  ) 77ساخته شد ،این آزمون میزان حمایت اجتماعی دریافت شده توسط آزمودنی
را می سنجد و دارای  7گویه میباشد .نسخه ایرانی پرسشنامه حمایت اجتماعی توسط تمنائی
فر و منصوری نیک (  ) 7به دست آمد.

Eggman, Moxley, Schumm
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یافته ها
در این بخش تحلیل داده ها در راستای آزمون فرضیه ها ارایه شده اند .ابتدا پیش فرض های
رگرسیون چند گانه و بعد آزمون آماری ارایه شده است .روش رگرسیون از نوع همزمان است.
نفر به دلیل تاثیر گذار بودن از تحلیل کنار گذاشته شدند .به منظور تعیین اندازه
نمرات
ویژه هر متغییر از مقدار همبستگی نیمه تفکیکی استفاده شد .هر چند مقادیر بتای استاندارد
سهم هر متغییر را نشان می دهد ،ولی مثل مجذور همبستگی قابل تفسیر نیست.
جدول  9ماتریس همبستگی میان نمرات کل به همراه میانگین و انحراف معیارها

شفقت با
خود

حمایت
اجتماعی

تعارض
زناشویی

شفقت با
خود
تعارض
زناشویی

**2/ 22

حمایت
اجتماعی

**2/ 25

استرس
ناباروری

*

-2/

**

2/59

**-2/2 7

**

-2/29

استرس
ناباروری

میانگین

انحراف
معیار

/72

2/5

/ 9

2/592

/7

2/525

/2

2/5 9

جدول ماتریس همبستگی میان نمرات کل را نشان می دهد .این ماتریس همبستگی دو به
دو میان متغییرهاست .از طرف دیگر ،نشان می دهد که میان متغییرهای پیش بین همبستگی
باالی  2/7وجود ندارد و پیش فرض هم خطی بودن چند گانه رعایت شده است .تمام نمرات به
شکل نمرات مقیاس درآمده و میانگین گیری شده است .باالترین میانگین زنان در حمایت
اجتماعی و پایین ترین میانگین در شفقت با خود است.
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جدول  7آزمون نرمال بودن تک متغییری کالماگاروف-اسمیرنوف و مقادیر کجی و کشیدگی

متغیرها

آماره

درجه آزادی

معناداری

کجی

کشیدگی

شفقت بر خود

6/650

056

6/655

6/630

-6/333

تعارض زناشویی

6/660

056

6/666

6/333

6/630

حمایت اجتماعی

6/600

056

6/666

6/305

6/646

استرس ناباروری

6/633

056

6/066

6/603

6/454

جدول نشان می دهد که توزیع تک متغییری نمرات کل تعارض زناشویی و حمایت اجتماعی
نرمال نیست .البته مقادیر کجی و کشیدگی در دامنه مطلوب قرار دارد .با این حال از طریق
نمودار جعبه ایی ،مقادیر تاثیر گذار شناسایی و به طور موردی از تحلیل کنار گذاشته شدند.

شکل  2نمودار کیو -کیو توزیع نمرات استاندارد کل متغیرها

نمودار فوق برحسب نمرات استاندارد شده ترسیم شده است .همان طور که مشاهده می شود،
نمرات چند نفر در ابتدا و انتها خارج از خط است ،و از مقدار مورد انتظار باال و پایین می باشد.

شکل  3ماتریس پراکنش میان نمرات کل متغیرها

پیش بینی استرس ناباروری براساس حمایت اجتماعی ،تعارض زناشویی ،شفقت بر خود
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همانگونه که ماتریس پراکنش چند گانه نشان میدهد ،رابطه میان متغیرها از نوع خطی است.
جدول  3ضرایب رگرسیون ،مجذور همبستگی چند گانه و آزمون معنی داری

متغیر

b

Β
استاندارد

خطای
معیار

t

تعارض
زناشویی
مرحله اول
مرحله دوم
مرحله سوم

-2/ 9
-2/
-2/ 92

-2/
-2/ 2
-2/ 7

2/
2/297
2/ 2

- /2 9
** - /22
** - /2

شفقت با
خود
مهربانی با
خود
قضاوت
کردن خود
احساس
مشترک
انسانی
انزوا
ذهن آگاهی
بزرگ نمایی

حمایت
اجتماعی
ملموس
هیجانی-
اطالعاتی
مهربانی
تعامل

2/ 2
2/225
2/ 27
2/ 7
2/ 22
2/2 2

2/ 52
2/227
2/ 9
-2/ 29
2/57
2/2 2

2/25
2/225
2/25
2/25
2/2
2/229

**/5 7
2/ 97
***- /555
***- /992
***/2 7
2/555

R

5/2 2 2/ 7

2/725 2/272
2/ 7
2/225
-2/ 2
-2/ 99
2/522
2/2 2

92
-2/225
-2/ 59
-2/ 5
2/ 5

2/255
2/ 22
2/ 5
2/ 27

2/22
2/25
2/25
2/25

-2/9
***- /722
- /5
- /525

F

همبستگی
نیمه
تفکیکی
-2/25
-2/ 52
-2/ 2

5/225
-2/22
-2/ 92
-2/ 22
-2/255
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اجتماعی
مثبت
کل
تعارض
زناشویی
شفقت با
خود
حمایت
اجتماعی

5/722 2/ 9
-2/ 9
-2/ 79
-2/ 22

-2/ 27
-2/ 2
-2/ 2

2/ 22
2/275
2/225

***- /527
*- /2 5
***-5/2 5

-2/ 72
2/2 9
-2/ 5

تفسیر بر اساس فرضیه های پژوهش
بر اساس فرضیه اول ،نتایج آزمون نشان داد که تعارض زناشویی ،شفقت با خود و حمایت
اجتماعی ،استرس ناباروری را به طور معنیداری (( )F) ، 2( = 5/722 ،R 2/ 9 ،p>2/22
پیش بینی می کنند .مقدار مجذور همبستگی چند گانه  9/درصد واریانس استرس ناباروری
را پیش بینی می کنند .ضریب تعارض زناشویی (بتا= ،)-2/ 27شفقت برخود (بتا= )-2/ 79و
حمایت اجتماعی (بتا= )-2/ 22است .در مورد تعارض زناشویی الزم به ذکر است که نمرات
باالتر نشان دهند تعارض کمتر است .سهم تعارض زناشویی  /52درصد ،سهم شفقت با خود
 /55درصد و سهم حمایت اجتماعی  /5درصد است.
از آنجا که هر سه متغیر پیشبین توانستهاند به طور معنی داری استرس ناباروری را پیش بین
کنند ،در رگرسیون چند گانه جداگانه به تفکیک ،نقش خرده مقیاس های آنها نیز بررسی شد.
نتایج آزمون فرضیه دوم نشان داد که خرده مقیاس های تعارض زناشویی به غیر مرحله اول،
استرس ناباروری را به طور معنی داری ((  )F ) ، 2( = 5/2 2 ،R 2/ 7 ،p<2/22پیش
بینی می کنند .مقدار مجذور همبستگی چند گانه  7/درصد واریانس استرس ناباروری را
پیش بینی می کنند .ضریب مرحله دوم(بتا=  )-2/ 2و مرحله سوم(بتا=  )-2/ 7است .در
مورد تعارض زناشویی الزم به ذکر است که نمرات باالتر نشان دهند تعارض کمتر است .سهم
مرحله اول  2/27درصد ،سهم مرحله دوم  /2درصد و سهم مرحله سوم  /2درصد است.
نتایج آزمون فرضیه سوم نشان داد که خرده مقیاسهای شفقت با خود بهغیر از قضاوت کردن
خود و بزرگنمایی ،استرس ناباروری را بطور معنیداری (( = 2/72 ،R 2/272،p>2/22

پیش بینی استرس ناباروری براساس حمایت اجتماعی ،تعارض زناشویی ،شفقت بر خود
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(  )F)2،پیشبینیمیکنند .مقدار مجذور همبستگی چندگانه  27/2درصد واریانس استرس
ناباروری را پیش بینی می کنند .ضریب مهربانی با خود (بتا= ،)2/ 52قضاوت کردن خود (بتا=
 ،)2/227احساس مشترک انسانی (بتا=  ،)2-2/ 9انزوا (بتا= ،)-2/ 29ذهن آگاهی (بتا=
 )2/57و بزرگ نمایی (بتا= )2/2 2است .سهم مهربانی با خود  /2درصد ،سهم قضاوت
کردن خود  2/222درصد ،احساس مشترک انسانی  ، /52انزوا  ، /ذهن آگاهی  7/5و
سهم بزرگ نمایی  2/29درصد است.
در نهایت نتایج آزمون فرضیه چهارم نشان داد که از میان خرده مقیاسهای حمایت اجتماعی
فقط خرده مقیاس هیجانی /اطالعاتی ،استرس ناباروری را به طور معنیداری (( ،p>2/22
 )F)2، (= 5/225 ،R 2/ 9پیشبینی میکند .مقدار مجذور همبستگی چند گانه /9
درصد واریانس استرس ناباروری را پیش بینی می کند .ضریب حمایت ملموس (بتا=،)-2/255
هیجانی /اطالعاتی(بتا= ،)-2/ 22مهربانی(بتا=  )-2/ 5و تعامل اجتماعی مثبت (بتا=)-2/ 27
است .سهم حمایت ملموس  2/ 9درصد ،سهم هیجانی /اطالعاتی  /57درصد ،سهم مهربانی
 /25و سهم تعامل اجتماعی مثبت  2/99درصد است.
نتیجه گیری
براساس نتایج حاصل از آزمون فرضیههای پژوهش ،حمایت اجتماعی ،تعارض زناشویی و شفقت
بر خود به طور معناداری استرس ناباروری را پیش بینی می کند و حمایت اجتماعی دارای
بیشترین اندازه اثر می باشد .از آنجا که حمایت اجتماعی نقش تعیین کننده ای در کاهش
استرس ناباروری دارد ،بنابر این می تواند به عنوان سپر بال در برابر فشارهای روانی زنان عمل
کند ،زنان نابارور در درمان ناباروری بیشتر از مردان نیاز به حمایت اجتماعی نشان می دهند،
دریافت حمایت از منابعی چون خانواده و دوستان می تواند استرس ناباروری را در این زنان
کاهش دهد( .امینی و همکاران 79 ،؛ میرغفور وند و دیگران 7 ،؛ آباداسا و الیازوری،
 2 9؛ وانگ و دیگران .) 2 5 ،پژوهش امینی و دیگران ( ) 79بر روی افراد نابارور گویای
آن بود که صرف نظر از عامل مردانه یا زنانه در ناباروری ،زنان بیشتر دچار استرس می گردند
لیکن با افزایش حمایت اجتماعی میزان استرس کاهش می یابد .پژوهش میرغفور وند و دیگران
(  ) 7نشان داد که زنان ن ابارور با گرفتن حمایت باال وضعیت بهتری نسبت به مردان دارند و
بیشترین حمایت را از سوی خانواده خود دریافت می کنند .تحقیقات وانگ و همکاران () 2 5
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نشان داد که نداشتن حمایت اجتماعی می توانست ریسک به دست آمدن پریشانی های روانی
را در زنان افزایش دهد .از طرف دیگر بروز مشکالت روان شناختی در زنان نابارور می تواند
روابط دو سویه بین تعارضات زناشویی و استرس های ناباروری را تبیین نماید .افراد نابارور
ناراحتی هیجانی قابل مالحظه ای را تجربه می کنند و همین امر می تواند باعث اختالل در
کیفیت روابط زناشویی ،کاهش صمیمیت ،ترس از خاتمه رابطه زناشویی ،جدایی ،طالق شود
(هوکاگلو 2 7 ،؛ لوگان و دیگران .) 2 7 ،پژوهش هوکاگلو ( ) 2 7نشان داد که اکثر زنان
ناباور از عزت نفس پایین و اعتماد به نفس کمتری برخورداند و مهارت های مقابله ای ضعیف
تری را تجربه می کنند که می تواند برای زوج ها یکی از بحران های عمده زندگی تلقی گردد و
فشار روانی زیادی را به بار آورد .بحران ناباروری جز مقوله هایی است که با احساسات درونی
ناخوشایند همراه است بخصوص در زنان نابارور که با استرس مواجه اند .شفقت بر خود یکی از
روش های مقابله با احساسات بد درونی است ،و به عنوان روشی مفید برای جلوگیری از تفکر
خود قضاوتگرانه محسوب می شود ،تشدید فعالیت خود قضاوتی در زنان نابارور ،تفکر جزئی
نگری را در آنها ایجاد می کند ،آنها نیازها و احساسات خود را فراموش می کنند ،که این سبب
افزایش استرس بیشتر شده و مشکل را حادتر می کند .مسئله ناباروری گویای درد و رنجی
است که زنان نابارور آن را تجربه می کنند ،و این وضعیت می تواند تاثیرات مخربی بر رفاه حال
درونی آنها بگذارد اما سطوح باالتر شفقت بر خود می تواند تاثیر حمایت کننده ای برای زنان
نابارور داشته باشد .این یافته با نتایج پژوهشهای (کانها و دیگران 2 2 ،؛ ایزدی ،سجادیان،
 72؛ قویلی ،سهرابی ،فرهادی فر 2 2 ،؛ گالهاردو و دیگران 2 ،؛ راکو بوگدان ،هافمن،
 ) 2 5همخوانی دارد .زنان نابارور از لحاظ حمایت اجتماعی دارای تجربه های هیجانی می
باشند و برای کاهش استرس ناباروری خود ،نیاز به اطالعات پیرامون ناباروری دارند .همچنین
عناصر شفقت بر خود می تواند استرسشان را کاهش دهد .اهمیت تعارض زناشویی با کاهش
تنش های ناشی از روابط متقابل و درک نیازهای زوج نشان داده شده و موجب پایین آمدن
استرس می گردد.
براساس نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر ،با توجه به اندازه اثر بیشتر حمایت اجتماعی بر
استرس ناباروری ،پیشنهاد می گردد ،با افزایش حمایت و آگاهی افراد ،خانواده ها ،تیم بهداشتی
و درمانی و همچنین سیاست گذاران امر سالمت از این مساله ،در بهبود وضعیت نگرانی و
استرس این زنان ،از لحاظ حمایت روانی ،اقتصادی و اجتماعی اقدامات مناسب صورت گیرد.
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امرالهی ،ر ،.روشن چسلی ،ر ،.شعیری ،م.ر ،نیک آذین ،ا .) 7 ( .تعارض زناشویی،
رضایت زناشویی و رضایت جنسی :مقایسه زنان دارای ازدواج های فامیلی و غیر فامیلی.
دو فصلنامه علمی – پژوهشی ،دانشگاه شاهد. - ،)5( 2 :
امینی ،ل ،.قربانی ،ب ،.صادقی اول شهر ،ه ،.رئوفی ،ز ،.مرتضی پور علیسرایی ،م.
( .) 79ارتباط بین حمایت اجتماعی درک شده و استرس ناباروری در همسران مردان
نابارور ،مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران( ،نشریه روان
پرستاری). 7- ،) ( :
ایزدی ن ،.سجادیان ا .) 72( .رابطه سازگاری زناشویی و استرس مرتبط با ناباروری:
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