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هدف :هدف مقایسه رابطه رشد معنوی و واسترس ادراک شده با شادکامی در زنان

دریافت49/01/05 :

بارور ونابارور شهر تهران می باشد.پژوهش حاضر ،پژوهشی کاربردی واز نوع

تجدیدنظر49/10/15 :

همبستگی و علی مقایسه ای است .جامعه شامل کلیه زنان نابارور و باروری است که

پذیرش49/15/02 :

به  52مرکز درمان ناباروری شهر تهران مراجعه کرده بودند .از میان این مراکز دو
مرکز ناباروری بصورت تصادفی انتخاب شد
روش :نمونه مطالعه شامل .102زن نابارور و نمونه مقایسه شامل.101زن بارور ،به
صورت در دسترس از این مراکزانتخاب شدند.افراد انتخاب شده به سه پرسشنامه

کلیدواژهها:

سنجش معنویت ( ،)SAIاسترس ادراک شده )(PSSو شادکامی آکسفورد ()OHI

رشد معنویت ،شادکامی

پاسخ دادند .ضرائب اعتبار آزمونها با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب0/77و0/77

،استرس ادارک شده ،ناباروری.

و 0/77محاسبه شد.
یافتهها :نتایج تجزیه تحلیل داده ها با فرض همگنی واریانس ها با آزمونهای رگرسیون
 ،پیرسون و فیشر نشان داد ،در زنان نابارور شادکامی با رشد معنوی رابطه مثبت و
بااسترس ادراک شده رابطه منفی و معنادار دارد( .)P>0/001اما در زنان بارور
شادکامی تنها با استرس ادراک شده رابطه منفی و معنادار دارد ( .)P>0/001آزمون

تنها متغیری است که میتواند به طور معناداری  17درصد شادکامی را پیشبینی کند
اما در زنان نابارور دو متغیر استرس ادراک شده و معنویت با هم قادرند  25درصد از
واریانس شادکامی را پیشبینی کنند .به نظرمی رسد که تقویت معنویت و یافتن معنایی
خاص برای زندگی در خالل رنج ناباروری میتواند باعث کاهش استرس ادراک شده و
افزایش شادکامی شود.

 .1کرج ،دانشگاه آزاد اسالمی.
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Abstract
Objective: The purpose of this study was to compare the
relationship between spiritual growth and perceived stress with
happiness, in infertile and Infertility women in Tehran.
Method: Society is Include all of fertile and infertile women
who were referred to 25 Infertility Treatment Centers in Tehran
. Of these centers, the Laleh and Avicenna Infertility Treatment
centers selected randomly .The study sample consisted of 106
Fertile women and comparative sample consisted of 105
infertile women were selected by available sampling method
,they responded to three questionnaires :spiritual assessment
inventory (SAI), Perceived Stress Scale (PSS) and the Oxford
Happiness Inventory (OHI).reliability coefficients of the Tests
whit using Cronbach's alpha, respectively, 0/77,0/73 and 0/78
is obtained.
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Conclusion: It seems that the strengthening of spirituality and
finding meaning in life through the pain of infertility can reduce
perceived stress and increase happiness.

History:

Health Psychology/ Vol 5. No 17/ Spring 2016

Results: results of the data with the assumption of homogeneity
of variance were used of, multiple regression, Pearson and
Fisher indicate that In infertile women between spiritual growth
and happiness, there is a significant positive correlation And
there is a significant indirect correlation with perceived stress
(p<0/001).but in fertile women happiness only has significant
indirect correlation with perceived stress (p<0/001). Fisher's test
showed there is a significant different correlation between
spiritual growth and happiness in fertile and infertile women
(p<0.005). Regression analysis showed that perceived stress in
fertile women is only variable that can significantly predict
happiness by 17%., But two variables, perceived stress in
infertile women and spirituality together are able to predict 52
percent of the variance in happiness.
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مقدمه

معنای دوم آن ،شادکامی و سعادتمندی است که

ناباروری در سراسر جهان و در همه فرهنگ ها

در این معنای اخیر ،شادکامی با خشنودی

به عنوان یک تجربه استرس زا و بحرانی

ورضایت از زندگی مترادف است و به نظر میرسد

تهدیدکننده برای ثبات فردی ،زناشویی،خانوادگی

آنچه درروانشناسی مثبت گرا از آن بحث میشود،

و اجتماعی شناخته شده است(کاوینگتون و

این معنا باشد )باوس .)5000،ارسطو ،شادکامی را

بورنسل .)5007،در واقع ناباروری یک بحران

در خوب بودن ،نیکی کردن و زندگی در سایه آن

پیچیده زندگی است که از لحاظ روان شناختی

میدانست( .)5015بر طبق نظریه داینر و همکاران

تنش زا میباشد به همین دلیل است که بسیاری از

( )5000شادکامی ارزشیابیهایی است که افراد از

مؤلفان پیامدهای روانشناختی ناباروری را به

خود و زندگیشان به عمل می آورند .در این نظریه

واکنش های سوگ عمومی تشبیه کرده اند .زوج

ویژگی های فرد شادکام عبارتند از  :داشتن

های نابارور عالوه بر آن که با انواع مشکالت

دستگاه ایمنی قویتر و عمر طوالنی تر،

جسمانی روبه رو هستند،دسته ای از عالئم روانی

برخورداری از روابط اجتماعی بهتر ،مقابله موثر

را نیز تجربه می کنند که عبارتند از اضطراب

با موقعیتهای مشکل ،خالقیت و موفقیت بیشتر و

،اشکال در روابط بین فردی ،ناکامی،خشم و

گرایش

به

پرخاشگری سرکوب شده،نارضایتی در روابط بین

دیگران(بختیاری،نظری و سیدی اصل. )5019،

فردی،احساسحقارت،طردشدگی،احساسگناهناخود

نظریه های مقابله در مورد شادکامی بیانگر آن

آگاه،افسردگی،حسادت،انزوا،کاهشعزت

است که افراد شادکام ،افکار و رفتارهایی دارند که

زیادتر

برای

کمک

منفی تست بارداری ،عالیم افسردگی را در انان

نشان می دهند و به موقع از دیگران کمک می

تشدید می نماید(ولگستن و همکاران  5010،به

گیرند(همان منبع) .

نقل از هاشمی و همکاران  )1747،با توجه به

بسیاری از نظریه پردازان معتقدند که  ،یکی از راه

بستر محیطی پر تالطمی که زنان نابارور را احاطه

های رسیدن به شادکامی و خوشبختی روانشناسی

کرده است  ،این پرسش ذهن را درگیر خود

توجه به ارزشها و هدفهای معنوی  ،نیازهای

میسازد که شادکامی این زنان در زندگی شخصی

بنیادی ،معنی داربودن وهدفمندی زندگی و عشق

تحت تاثیر جه متغییرهایی می تواند قرار

(وست5007،ترجمه

،

گیرد؟واژه شادی در انگلیسی را میتوان به دو معنا
بهکاربرد : :یکی شادی است که در این صورت
از هیجان مثبت در زمان حال سخن گفته ایم؛ اما

و

عالیق

الهی

شهیدی. )1777،

است
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اند که در اغلب زنان تحت درمان ناباروری ،پاسخ

مستقیم برای حل مساله از خود کوشش و تالش
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فکری(حمید .)1740،بیشتر مطالعات گزارش کرده

امور می نگرند ،دعا و نیایش دارند ،به طور

نفس،مشکالت

جسمانی

و
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وسواس

سازگار و کمک کننده می باشد ،با دید روشنی به

سمیرا خانی  ،نرگس باباخانی

معنویت در التین از واژه اسپریتوس 1به معنای

معنویت در سالمت روانی و جسمی تأثیر به

"زندگی "یا "روشی برای بودن " و"تجربه

سزایی دارد (کویینگ والرسون .)5001

کردن" است که با آگاهی یافتن از یک بعد غیر

پیس ،کامرون و شوت) ، (2005جاکول ،آجا،

مادی به وجود می اید (شهیدی وفرج نیا .)5015،

کیلسون ،جانسون و ارال ) (2008در پژوهش

ویکتور فرانکل اولین کسی است که به لزوم

خود به این نتیجه رسیدند که معنویت تأثیر

وجود معنا در زندگی پی برد و عقیده داشت که

عظیمی در سالمت روانی افراد دارد.

اگر انسانها برای رنج های خود معنایی بیابند

یی و همکاران ) (2006در پژوهش خود با افراد

تحمل میکنند.فرانکل

دچار ایدز ،متوجه شدند که اکثر افراد مذکور

میگوید«:شما مجبور نیستید برای درس گرفتن رنج

افسرده اند .در پژوهش فوق معنویت و افسردگی

بکشید .اما اگر از رنجی که تحت کنترل شما

رابطه معنادار و منفی داشت .پژوهشگران نتیجه

نیست درس نگیرید ،در این صورت زندگیتان

گرفتند که در افراد دچار ایدز می توان با افزایش

واقعا بی معنا میشود...روش انسان برای پذیرفتن

معنویت و تشویق این افراد به معنویت گرایی

سرنوشتش –آن چیزهایی که خارج از کنترل

میزان افسردگی آنان را کاهش داد.

اوست-میتواند معنایی عمیق تر به زندگیش

پژوهش مظفری نیا و همکاران ( )1747نشان داد

بیفزاید.او نحوه پاسخگویی اش را کنترل میکند.».

که سالمت معنوی دانشجویان با شاذکامی آنها

ریشه معنوی نظریه وی بر پایه نگاه مسئوالنه آن

رابطه مثبت و معناداری دارد.

به انسان به عنوان یک مخلوق معنوی و متعالی

مان ،مکوون-باکن ،سیلیز و بوش ) (2008در

قرار دارد.فرانکل تاکید میکندکه انگیزه های درونی

پژوهشی درمورد زنان بارداردریافتند مذهب و

فرد ،معنا و هدفی جامع در زندگی او به وجود

معنویت در کاهش افسردگی زنان حامله نقش

میاورد به گونه ای که زندگی او را به سوی هدف

اساسی دارد.

راحت
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اساسی

تر

می

تحقیقات گوناکونی نیز حاکی از وجود رابطه معنا

دهد(فرانکل5007،ترجمه تبریزی و علوی نیا

دار میان نبود معنا و بروز اختالالت روانی از

 .)1777،رابرت ایمانز)1444(5به عنوان یک

جمله اضطراب و افسردگی میباشند.نتایج

روانشناس ،اخیرا این سؤال که معنویت چگونه به

تحقیقات کارسون ()5000حاکی از آسیب پذیر

شادکامی و تندرستی کمک میکند را مطرح کرده

بودن افراد بی هدف میباشد،زیرا بی هدفی یکی از

زند

مفاهیم بنیادی در مبحث معناجویی است.هم چنین

.)1740،ارتباط بین سالمت روان و معنویت در

نتایج متعددی از جمله ساراالوین(، )5005اینیوتی

سال های اخیر مورد توجه روان شناسان قرار

ودیویس ( )5007حاکی از همبستگی میان سالمت

گرفته است .پژوهش ها نشان می دهند که

عمومی و احساس معناجویی در زندگی است  .اما

است

و

آنها

را

منزلت

(فرانکلین

فردی

5010،ترجمه

سوق

نجفی

سؤال دیگر ،این که آیا معنا جویی و رشد و
1.speritus
2.Robert Amanze
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تقویت معنویت میتواند در درک افراد از

مدیریت استرس (شناختی – رفتاری) میتواند به

رویدادهای استرس زا نیز موثر باشد؟

عنوان یک روش مداخله ای مفید ،برای افزایش

استرس ،واژه ای است که اشاره به جمع عوامل

سالمت روان زنان نابارور بکار رود.

جسمی ،ذهنی  ،احساسی و یا تنش در فرد
دارد.الزاروس و فولکمن ( )1479استرس را
"ارتباط ویژه بین شخص و محیط ،که شخص آن
را به منزله ی فشار یا زیاده روی در منابع و
مواردی که بهزیستی او را به خطر می
اندازدارزیابی می کند "تعریف کرده اند.این نظریه
پردازان ،با ارائه "الگوی تعاملی استرس" بر
افزودن عوامل منحصر به فرد انسانی در درک
وتفسیر تجربه استرس در توجیه استرس تاکید
کردند .آنها اعتقاد داشتند که تفسیر رویدادهای
استرس زا ،از خود رویدادها مهم تر است (جی
کرتیس1417 ،ترجمه آشتیانی .)1777،
داشتن فرزند و تولید مثل یکی از نیازهای اساسی
نوع بشر است و محرومیت از آن زنانی را که
خواهان مادر شدن هستند،دچاراسترس زیادی

پژوهش های گوناگونی حاکی از وجود رابطه
معنادار میان فقدان معناو بروز افسردگی و
اضطراب است.در پژوهشی که توسط حسینیان
وهمکاران ()1777انجام شد نتایج نشان داد که بین
سالمت روان و احساس معناجویی در زندگی
رابطه مثبت معنادار وجود دارد.همچنین غباری
بناب و همکاران ( )1777در پژوهشی نشان دادند
که بین میزان اضطراب وابعاد معنویت (معنایابی
در زندگی و ارتباط با خدا )همبستگی منفی وجود
دارد .با توجه به اینگونه پژوهش ها و بر اساس
نظریه معنا درمانی ویکتور فرانکل در پژوهش
حاضرفرض بر آن است که زنان ناباروری که در
جهت معنویت و معناجویی بیشتر در زندگی گام
برمی دارند ،در دستیابی به شادکامی و مقابله در
برابر رویدادهای استرس زایی که گاه خود را در

خصوصیات روانی فردی است و ممکن است

مداخالت روانشناسی در اکثر مراکز ناباروری،

برای سالها باقی مانده و با هر مداخله تشخیصی

محقق در صددآن است که در زمینه معنویت و

یا درمانی عود نماید (کاوینگتون و بورنسل)5007،

اثرات احتمالی آن بر نوع رویایی زنان نابارور با

.

مشکالت و اتفاقات استرس زا وهمچنین میزان

ناباروری افراد را مستعد افسردگی و اضطراب می

شادکامی آنان در زندگی ،تحقیق و پژوهش به

کند .بنابراین مداخالت روانشناختی میتواند سهم

عمل آورد.پس بر آن شدیم ،که با تعیین رابطه بین

بسزایی در ارتقاء سالمت روان زنان نابارور و

رشد معنوی و استرس ادراک شده با شادکامی در

افزایش شانس باروری داشته باشد.هاشمی و فیلی

زنان نابارور و مقایسه این رابطه در دو گروه زنان

)(1749نشان دادند که استفاده از روشهای
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و مداخالت پزشکی ،عکس العمل های دیگران و

ایران(آخوندی )1775،و در حاشیه قرارگرفتن
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تعامل بین شرایط جسمانی مستعد کننده ناباروری

نیزبا توجه به

باال بودن نرخ ناباروری در
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می کند .عوامل استرس زا ی ناباروری ،شامل

مقابلشان عاجز میبیند ،تواناترند.به همین علت و
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مدیریت

برداشت

را

نابارور و بارور گامی نو در راستای پژوهش و

زیرمقیاس

تحقیق در زمینه ناباروری بر داریم.

افزودند.بنابراین نسخه اصلی دارای  1زیر مقیاس

روش

است.هال و ادواردز ()1441ضریب آلفای کرونباخ

پژوهش حاضر ،بر اساس هدف از نوع پژوهش

زیر مقیاسهای پرسشنامه سنجش معنویت را بدین

کاربردی و از حیث روش از نوع همبستگی و

شرح گزارش کرده اند:آگاهی = ، 0/42ناامیدی

علی مقایسه ای بوده است  .زیرا عالوه بر اینکه

= ، 0/40پذیرش واقعی = ، 0/77بزرگنمایی

رابطه بین رشد معنوی ،استرس ادراک شده و

= ، 0/77بی ثباتی = 0/79و مدیریت برداشت

شادکامی را در زنان بارور و نابارور بررسی کرده

= . 0/77در پژوهش حاضر با روش کرونباخ برای

است  ،این روابط را در این دو گروه مورد

آگاهی 0/71؛ ناامیدی0/74 ،؛ پذیرش واقعی،

مقایسه نیز ،قرار داده است .جامعه مطالعه شامل

0/71؛ بزرگنمایی0/71،؛ بی ثباتی 0/77 ،و

کلیه زنان ناباروری بود که در پاییز ماه 1747به

مدیریت برداشت 0/72 ،و در کل 0/77بدست

 52مرکز ناباروری شهر تهران مراجعه کرده

آمد.این ضرایب حاکی از پایایی مطلوب این

بودندو جامعه مقایسه شامل کلیه زنان باروری

آزمون هستند.

است که برای چکاب در همان زمان به این مراکز

جهت تعیین میزان شادکامی افراد از پرسشنامه
آکسفورد(OHIمایکل

به

آن

و

مراجعه کرده بودند.نمونه انتخاب شده به شیوه

شادکامی

دسترس شامل  511زن ( 102نابارور و101

آرگایل1474،ترجمه علی پور و نور باال)1777،

بارور)مراجعه کننده به مرکز ناباروری الله و ابن

استفاده شد .این آزمون دارای 54ماده است و

سینا تهران بود که به صورت تصادفی از بین دیگر

میزان شادکامی فردی را می سنجد 51.عبارت از

مراکز انتخاب شدند..نمونه ها مالک های الزم را

آن از پرسشنامه افسردگی بک ( )BDIگرفته شده

برای ورود به پژوهش از جمله  :محدوده سنی

و معکوس گردیده و یازده پرسش به آن اضافه

( ,)52-20ناباروری به مدت حداقل  1سال

شده است تا سایر جنبه های سالمت ذهنی را

وتحصیالت حداقل سوم راهنمایی را دارا بودند.

پوشش دهد.آرگایل و همکاران پایایی پرسشنامه

ابزار مورد استفاده شامل سه پرسشنامه سنجش

آکسفورد را به کمک ضریب الفای کرونباخ 0/40و

نگرش معنوی(،)SAIشادکامی آکسفورد()OHI

پایایی باز آزمایی آن را طی هفت هفته 0/77

و استرس ادراک شده ()PSSبود.

گزارش کرده اند. .روایی همزمان این پرسشنامه

پرسشنامه سنجش نگرش معنوی( )SAIکه توسط

با استفاده از ارزیابی دوستان افراد درباره انها 0/97

هال وادواردز ()1441تدوین شد ،این پرسشنامه

محاسبه شد.در این پژوهش ضریب اعتبار این

شامل 97سؤال  2گزینه ای به روش "نمره گذاری

آزمون با استفاده از آلفای کرونباخ  0/77بدست

لیکرت" است .در سال  5005هال و ادواردز

آمد.

زیرمقیاس ها را مورد تجدید نظر قرار داده و

پرسشنامه استرس ادراک شده ()PSSکه توسط
کوهن و همکاران()1477تهیه شد ،برای اندازه

مقایسه رابطه رشد معنوی و استرس ادراک شده با شادکامی ...

این سوالها دارای  2گزینه است که نیمی از آن ها

 75/70با انحراف استاندارد  2/70و در زنان بارور

به صورت مستقیم و نیمی دیگر به صورت

 75/00با انحراف استاندارد  1/02بود بقیه

معکوس نمره گذاری می شوند.سواالت این

اطالعات جمعیت شناختی در( جدول  )1آورده

مقیاس به گونه ای طرح شده اند که پاسخ

شده است.

دهندگان نظر خود را در مورد غیر قابل کنترل

برای مقایسه نمرات شادکامی و استرس ادراک

بودن  ،پیش بینی ناپذیر بودن و مشقت بار بودن

شده در دو گروه زنان بارور و نابارور از آزمون t

استرس زندگی خویش در طول ماه گذشته بیان

مستقل استفاده شد .نتایج این تحلیل نشان داد که

کنند .بعالوه این مقیاس دارای تعدادی سوال

در متغیر شادکامی تفاوت معناداری در بین زنان

مستقیم نیز در مورد اندازه گیری سطوح فعلی

بارور و نابارور وجود ندارد همچنین متغیر

استرس در فرد است.کوهن و همکاران،ضریب

استرس ادراک شده درزنان نابارور باالتر از زنان

آلفا برای پایایی مقیاس را در دو گروه دانشجو و

بارور بود اما تفاوت بین این دو گروه معنادار نبود

یک گروه نامتجانس دیگر،بین  0/79تا 0/71

برای مقایسه نمره کل معنویت در دو گروه زنان

گزارش کرده اند.در این پژوهش ضریب اعتبار

بارور و نابارور از آزمون یو من ویتنی استفاده

آزمون با استفاده از آلفای کرونباخ  0/77محاسبه

شد .نتایج این تحلیل نشان داد که در این متغیر

شد.

نمره زنان بارور به طور معناداری بیشتر از زنان

روشهای آماری:

نابارور بود (.جدول )5

در تجزیه تحلیل داده ها با فرض همگنی واریانس

در بررسی روابط بین متغیرها ،نتایجآزمون پیرسون

ها  ,از آزمونهای  tو یومن ویتنی برای مقایسه

نشان داد که در زنان بارور شادکامی تنها با استرس

تک تک متغیرها در بین دو گروه ،آزمون پیرسون

ادراک شده همبستگی منفی معنادار دارد (-0/91

جهت سنجش همبستگی بین متغیرها و آزمون

= rو .)p>0/001از سوی دیگر در زنان نابارور

رگرسیون برای تعیین متغیر پیش بین و همچنین

شادکامی با متغیرهای استرس ادراک شده (-0/25

آزمون فیشر به منظور مقایسه روابط بین متغیرها

= rو  ،)p>0/001بیثباتی ( r=-0/55و

در دو گروه استفاده شد.

 )p=0/050و ناامیدی ( r=-0/95و )p>0/001

یافته ها

همبستگی منفی معنادار داشت .همچنین شادکامی
در زنان نابارور با متغیرهای آگاهی ( r=0/75و

در این پژوهش حجم نمونه با استفاده از روش

،)p=0/001

استیونس محاسبه شد و 511زن بارور و نابارور

 )p>0/001و مدیریت برداشت ( r=0/57و

به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند .از این

 )p=0/009همبستگی مثبت و معنادار داشت.

پذیرش

واقعی

(r=0/27

و
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زندگی فرد ،استرس زا ارزیابی می شوداستفاده

بارور ( 20/5درصد) بودند.
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گیری درجه ای که موقعیت های موجود در

تعداد  102زن نابارور ( 94/7درصد) و  101زن

سمیرا خانی  ،نرگس باباخانی

جدول  .1آزمون خی دو برای مقایسه میزان تحصیالت در زنان بارور و نابارور
گروه

تحصیالت

فروانی

درصد

زیردیپلم

63

مارس63-

دیپلم

83

-88سبتمبر

لیسانس

63

مارس63-

فوق لیسانس

9

-02یونیو

زیردیپلم

32

مارس34-

دیپلم

63

-64ینایر

لیسانس

60

-82مارس

فوق لیسانس

68

-66مارس

بارور

نابارور

خی دو

3/82

p-value

0/868

جدول  .2مقایسه شادکامی ،استرس ادراک شده و معنویت در زنان بارور و نابارور
بارور
متغیر

روانشناسی سالمت
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انحراف
استاندارد

میانگین

انحراف

tیاz

p-value

استاندارد

شادکامی

33/84

-66أبریل

36/63

60/36

t=0/32

0/392

نمره کل معنویت

606/20

63/32

93/23

63/30

z=8/34

0/002

آگاهی

20/69

66/28

34/36

60/33

t=8/23

0/003

ناامیدی

64/30

3/63

-63نوفمبر

4/49

z=6/83

0/803

پذیرش واقعی

89/89

3/66

83/83

6/33

t=8/80

0/066

بزرگنمایی

80/33

3/96

69/39

3/32

t=6/63

0/633

-82سبتمبر

3/36

83/33

3/49

t=0/40

0/366

مدیریت برداشت

69/30

6/86

62/34

8/99

z=8/36

0/003

استرس ادراک
شده

84/83

4/39

84/22

2/60

t=0/06

0/463

بیثباتی

45

میانگین

نابارور

مقایسه رابطه رشد معنوی و استرس ادراک شده با شادکامی ...

جدول  .3رابطه استرس ادراک شده و معنویت در زنان بارور و نابارور و مقایسه آنها با استفاده از آزمون فیشر

استرس ادراک شده (زنان بارور)

متغیر

آزمون فیشر

استرس ادراک شده (زنان نابارور)

آگاهی

R
-0/084

P
0/206

R
-0/633

P
-/023

F
6/082

P
0/648

پذیرش واقعی

-0/084

0/233

-0/663

0/032

6/663

0/096

بزرگنمایی

-0/064

0/239

0/040

0/366

0/846

0/306

بیثباتی

0/099

0/664

0/663

0/006

6/366

0/046

نمره کل
معنویت

-0/688

0/863

-0/833

0/068

0/904

0/628

ناامیدی

-0/093

0/686

-0/668

0/006

6/363

0/046

مدیریت
برداشت

-0/602

0/836

-0/866

0/063

0/986

0/633

جدول  . 4رگرسیون خطی به سبک گام به گام برای پیشبینی شادکامی از طریق معنویت و ابعاد آن و همچنین استرس ادراک شده در
زنان بارور
متغیر مالک

گام

متغیر پیشبین

R

R2

R2تعدیلی

F

P

B

β

T

P

شادکامی

6

استرس

0/36

0/69

0/63

60/33

0/008

-0/963

-0/36

6/83

0/008

جدول  . 5رگرسیون خطی به سبک گام به گام برای پیشبینی شادکامی از طریق معنویت و ابعاد آن و همچنین استرس ادراک شده در
زنان نابارور

شادکامی

8

استرس
معنویت

0/33

0/44

0/48

69/66

p>0/006

-0/32

-0/34

6/40

0/006

0/83

-0/33

6/34

0/008
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6

استرس

0/36

0/62

0/63

69/29

p>0/006

-0/96

-0/36

3/33

p>0/006
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مالک

بین

R

R
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متغیر

گام

متغیر پیش-

2

2

Rتعدیلی

F

P

B

β

t

P

سمیرا خانی  ،نرگس باباخانی

برای بررسی رابطه بین استرس ادراک شده و رشد

مثبت و معناداروجود داشت.این بدین معناست که

معنوی در زنان نابارور و مقایسه این رابطه باگروه

درزنان نابارور شادکامی با زیر مقیاس بی ثباتی که

زنان بارور تحلیل همبستگی پیرسون و تحلیل

رابطه ناپایدار با خداوند رامی سنجد و زیرمقیاس

فیشر استفاده شد .نتایج این تحلیل در

ناامیدی از خداوند رابطه معنا دار منفی دارد و

(جدول)7آمده است .بر طبق یافتهها تفاوتی بین

بیانگر این است که روابط سست و ناامیدانه با

گروه زنان بارور و نابارور در همبستگی بین

خداوند در این زنان با احساس شادکامی پایین تر

استرس ادراک شده و معنویت وجود ندارد.

در زندگی رابطه دارد.وهمینطور زیر مقیاسهایی

تحلیل رگرسیون خطی گام به گام نشان داد که

همچون آگاهی از حضور خداوند در تمامی

در زنان بارور استرس ادراک شده تنها متغیری

لحظات زندگی  ،پذیرش مشکالت و مصائب

است که میتواند به طور معناداری شادکامی را در

زندگی ومدیریت در نوع برداشت شخصی از

این زنان پیشبینی کند .استرس ادراک شده قادر

رویدادها در زنان نابارور با شادکامی رابطه مثبت

است  17درصد از واریانس تغییرات شادکامی را

معنا دار دارند به این معنی که هر چه قدر این

پیشبینی نماید ( R2=0/17تعدیلی) .و در زنان

زنان در این سه مولفه قوی تر باشند از شادکامی

نابارور در گام اول با ورود متغیر استرس ادراک

بیشتری در زندگی برخورداند.

شده 71 ،درصد از واریانس شادکامی زنان نابارور

در زنان بارور ،بین معنویت وشادکامی رابطه

قابل تبیین است ( R2=0/71تعدیلی) .همچنین در

معناداری یافت نشد.همچنین با استفاده از آزمون

گام دوم نیز متغیر نمره کل معنویت وارد معادله

فیشر این روابط در دو گروه مقایسه شد و نتایج

رگرسیونی شد و نتایج نشان داد که دو

نشان داد رابطه رشد معنوی و شادکامی در دو

متغیراسترس ادراک شده و معنویت قادراند 25

گروه از تفاوت معناداری برخورد است (p>0/02

درصد از واریانس نمرات شادکامی را در زنان

).همچنین نتایج نشان داد که بین استرس ادراک

روانشناسی سالمت
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نابارور

پیشبینی

نمایند

(=0/25

شده و شادکامی در زنان نابارور و بارور رابطه

R2تعدیلی)(.جدول 2و)9

معنا دار منفی وجود دارد.دینر ،لوکای و اویشی

نتیجه گیری و بحث

(،)5005نیز بیان کردند افراد برخوردار از معنویت

در پژوهش حاضر یافته ها نشان داد ،رابطه بین

،میزان باالتری از شادکامی را گزارش میکنند.

رشد معنوی و شادکامی در زنان نابارور و بارور

واحد وموسی زاده()1747نشان دادند که بین

متفاوت است  ،در زنان نابارور بین شادکامی با

استرس ادراک شده و شادکامی در زنان مبتال به

برخی از زیر مقیاسهای معنویت از جمله :بیثباتی

فیبرم رحمی با زنان سالم تفاوت معناداری وجود

وجود

دارد  .همچنین این یافته ها با بررسی دانکل –

داشت.همچنین بین شادکامی با متغیرهای آگاهی ،

اسچتر و لوبل ( )1441همسو است که نشان داده

پذیرش واقعی و مدیریت برداشت همبستگی

است واکنش نسبت به ناباروری با عکس العمل

و ناامیدی همبستگی منفی معنادار

های منفی شدیدی از جمله استرس  ،همراه است

مقایسه رابطه رشد معنوی و استرس ادراک شده با شادکامی ...

وهمچنین آخته وهمکاران ( )1747نشان دادند که

روی معنویت و به آنها کمک کند تا بتوانند بر-

در مان شناختی _رفتاری مدیریت استرس سهم

اساس نظریه فرانکل -در رنج خود معنای منحصر

بسزایی در کاهش استرس زنان نابارور دارد .البته

به فردی که فقط مخصوص زندگی خود آنهاست

آزمون فیشر نشان داد که رابطه بین استرس ادراک

بیابند و با معنا دادن به رنج مادر نشدن به باال بردن

شده و شادکامی در دو گروه زنان بارور و نابارور

معنویت خود کمک کنند و در این صورت

از تفاوت معناداری برخوردار نیست.

میتوانند از شادکامی بیشتری نیز برخوردار باشند.و

در این راستا برخی محققان معتقدند که تحمل

البته میزان درک آنها از استرس زا بودن ناباروری

مراحل تشخیص و درمان ناباروری موجب ارتباط

و درمانهایی که باید متحمل شوند

میتواند

و صمیمیت بیشتر زوجین شده و آنها احساس

پیشگوی دیگری برای شادکامی آنان باشد.

تحت تاثیر عوامل گوناگون دیگری از قبیل

حقیقت را بپذیرد که به شکل نا گزیری در برابر

رضایت مندی زناشویی نیز قرار بگیرد ،معموال

رنج بردن در جهان تک و تنها است  .هیچ کس

زوجینی که دچار مشکل ناباروری هستند ،این

نمیتواند او را از رنج هایش برهاند یا در عوض او

مشکل را از خانواده های خود مخفی نگه داشته

رنج ببرد .تنها یک فرصت باقی می ماند که در این

یا سعی در دوری کردن از روابط فامیلی میکنند

موقعیت شیوه نگرش و طرز برخورد او با مشکل

بنابراین به تنهایی یکدیگر را در این مسیر حمایت

و تحمل مسائل است ،اما میتواند خود نسبت به

و پشتیبانی میکنند و از لحاظ عاطفی به یکدیگر

وضعیت  ،انتخاب کند که در واقع این عمل نوعی

نزدیک تر شده و این نزدیکی و صمیمیت میتواند

متعالی کردن خود از رهگذر معنا یابی است .

در گروه زنان نابارورتعدیل کننده

فرانکل عالوه بر اینکه رنج کشیدن را چون وظیفه

باشد.آخوندی ( )1741نیز در پژوهش خود نشان

ای می پذبرد و به آن پشت نمیکند آن ر ا حافظ

دادکه بین گروه بارور و نابارور از لحاظ رضایت

انسان در برابر مالل و بی تفاوتی می داند و معتقد

زناشویی تفاوت معناداری دیده نشد.

است که رنج بردن ،انسان را به تکاپو انداخته و

تا حدی

رشد

و

پختگی

او

می

گردد

همانطور که در بخش نتایج گفته شد ،شادکامی در

موجب

زنان بارور فقط با متغیر استرس ادارک شده قابل

(فرانکل5007،ترجمه تبریزی و علوی نیا .)1777،

پیش بینی است اما در زنان نابارور متغیر رشد

پژوهش حاضر دارای محدودیت هایی نیز بوده

معنوی نیز یکی از پیش بین های قوی شادکامی

است که باید به آنها توجه نمود.برخی از

در این زنان به حساب می آید.در واقع میتوان

محدودیت ها شامل استفاده از نمونه گیری در

اینگونه استدالل کرد که  ،درد و رنجی که زنان

دسترس به دلیل محدودیت زمانی ،محدود بودن

نابارور تحمل میکنند میتواند دریچه ای باشد به

جامعه آماری  ،خستگی آزمودنی ها و شکایت
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این منظر دید که از آنجایی که شادکامی میتواند

چون وظیفه ویژه و یگانه میپذیرد و بایستی این
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لوک . )1477،وشاید این عدم تفاوت را بتوان از

سرنوشت او رنج بردن است ناچار رنج خود را
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نزدیکی بیشتری به یکدیگر خواهند کرد(دنی

به عقیده فرانکل هنگامی که انسان میفهمد که

42
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آنها از زیاد بودن سواالت پژوهشی و پایین بودن
فرهنگ اعتماد ،مسئولیت و پاسخگویی به سواالت
پرسشنامه ها در سطح جامعه بود .
پیشنهادات کاربردی :
در راستای نتایج به دست آمده در این پژوهش و
تحقیقات پیشین در رابطه با ناباروری و مشکالت
روحی همراه با آن،به نظر می رسد که احداث
کلینیک های روانشناسی در مراکز درمان ناباروری
وحضور پر رنگ تر روانشناسان در کنار تیم
پزشکی دردرمان روحی زنان نابارور

،الزامی

است .زیرا چه بسیار بیمارانی که تشخیص
فیزیولوژیکی خاصی را برای ناباروری از جانب
پزشک معالج خود دریافت نمیکنند و به گفته خود
تنها توصیه پزشک به آنها این است که سعی کنند
اضطراب خود را کاهش دهند.و می دانیم که زنان
نابارور حتما در این راستا به کمک های تخصصی
روانشناسان نیازمندند.
تشکر و قدردانی
بدینوسیله ازمسئولین و کارکنان محترم مرکز
ناباروری الله و ابن سینا تهران و تمامی بانوانی که
با صبر و حوصله این پژوهش را به سرانجام

روانشناسی سالمت
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رساندند و یاری کردند سپاس گزاری می شود.
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