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مقدمه :توانایی به دنیا آوردن فرزند ،برای بسیاری از زوج ها امری مهم در تکامل شخصیت مردانه و زنانه ،تعیین هویت و
نتیجه نهایی زندگی می باشد .برای زوج های ناباروری که خواهان فرزند هستند ،این مسأله ناامید کننده است و برعملکرد روانشناختی
ایشان تاثیر دارد .هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی وضعیت کیفیت زندگی ،ناامیدی و سالمت روان در افراد نابارور تحت درمان،
در مرکز درمان ناباروری امید خلیج فارس بوشهر می باشد.
مواد و روشها :جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی افراد نابارور مراجعه کننده به مرکز درمان ناباروری امید خلیج فارس که
در حدود 111نفر می باشند ،پرسشنامه های کیفیت زندگی  ،SF-36ناامیدی بک و سالمت عمومی  GHQ-28را تکمیل نمودند با
توجه به تعداد کم بیماران ،از تمامی بیماران به عنوان نمونه استفاده شد.
یافته ها :طبق نتایج حاصل از این مطالعه  %76از افراد نمره سالمت عمومی آنها پایین تر از میانگین نمره سالمت
عمومی( )27/55و نمره آزمون نا امیدی  7/55می باشد که وضعیت خفیف نا امیدی قرار دارند .بین میانگین نمره سالمت عمومی افراد و
نا امیدی همبستگی مثبت و معنی دار وجود داردکه هرچه وضعیت فرد از نظر بهداشت روانی بهتر باشد ،درجه نا امیدی او کمتر خواهد
بود .بعالوه همبستگی منفی و معنی دار بین میانگین نمره سالمت عمومی و کیفیت زندگی وجود دارد .
نتیجه گیری :بنابراین افراد نابارور تحت درمان مراکز پزشکی نیاز به برنامه ریزی به منظور مداخالت حمایتی روانشناختی دارند.
واژه های کلیدی :ناباروری،کیفیت زندگی ،سالمت روان ،ناامیدی
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Evaluation quality of life , hopllesness and mental health of infertile persons referring
to Omid infertility treatment center Bushehr
The ability of a baby, an important issue for many couples in the evolution of male and female
characters, identification and the final result of life. For infertile couples who want children, this issue
is disappointing and they affect psychological function.
The main objective of this study is to investigate the quality of life, despair and mental health
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The study population included all patients infertile patients Infertility Center hope the Persian Gulf
about 100 people, the quality of life questionnaires SF-36, Beck Hopelessness and public health
GHQ-28 were filled due to the small number of patients, of all patients was used as an example.
The results of this study, 67% of general health score lower than average mental health score
(55/26), and the score is 58/6 frustration with the state of mild frustration. The mean score of general
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مقدمه
بر اساس آمارهای رسمی در دنیا حدود51میلیون نفر نابارور می باشند و اکثر این افراد در کشورهای در حال توسعه زندگی
می کنند( .)1شیوع ناباروری بسته به سن زنان بین  6تا  25درصد متغیر می باشد( .)2توانایی به دنیا آوردن فرزند ،برای بسیاری از
زوج ها امری مهم در تکامل شخصیت مردانه و زنانه ،تعیین هویت و نتیجه نهایی زندگی می باشد .برای زوج های ناباروری که
خواهان فرزند هستند ،این مسأله ناامید کننده و ویران گر خواهد بود(.)3
ناباروری را این طور تعریف کرده اند :ناتوانی یک زوج در باردار شدن پس از یک سال رابطه جنسی بدون جلوگیری از بارداری.
ناباروری در ده تا پانزده درصد از زوج ها دیده می شود .علل ناباروری می تواند مربوط به زن یا مرد یا هر دو باشد .حدود  %01از مشکالت
ناباروری مربوط به مردان %01 ،مربوط به زنان و حدود %11مربوط به هر دو است .در حدود  %11از زوج ها نیز عامل ناباروری مشخص
نیست .به عبارت دیگر در این زوج ها هر دو نفر با توجه به انجام آزمایش های موجود مشکلی ندارند ولی به علل نامشخصی بچه دار نمی
شوند .طی دو دهه اخیر گام های بلندی در رابطه با تشخیص و درمان ناباروری برداشته شده است و حدود  75درصد از زوج های نابارور
با استفاده از روش های موجود صاحب فرزند شده اند.
هر زوجی بنا به مسایل فرهنگی ،اجتماعی ،خانوادگی و ذاتی تمایل به داشتن فرزند دارد .فشارهای خانوادگی و اجتماعی برای
بقای نام خانوادگی می تواند بار روان شناختی بر زوج نابارورتحمیل کند( .)0مشکالت روانی در تعاملی دوسویه ،می تواند سبب بروز
ناباروری و ناباروری می تواند سبب بروز مشکالت روانی در افراد شود و سبب تشدید عالیم ناباروری و سخت تر شدن درمان ناباروری
گردد .به این صورت که فشارهای روحی و نگرانی ناشی از ناباروری بر عملکرد فیزیولوژیک بدن اثر می گذارد و در نهایت باروری زوجین
را با اخالل مواجه می کند(.)5
از طرف دیگر چالش های مالی ،روان شناختی و فیزیکی ناشی از روش های کمک به باروری احتماالً تاثیر بیشتری بر زوج
نابارورمی گذارد .مطالعات متعدد تأثیر منفی ناباروری بر کیفیت زندگی زنان نابارور را نشان داده ولی تفاوتی در کیفیت زندگی کلی این
افراد نسبت به جمعیت عمومی مشاهده نشده است( .)7شیوع و نگرش نسبت به مسأله ناباروری زنان اغلب متأثر از تفاوت های نژادی
می باشد و بدون شک مذهب و فرهنگ بر کیفیت زندگی در برخی جنبه ها نظیر ناباروری مؤثر است .درمان ناباروری به علت مدت زمان
طوالنی و هزینه های باال از جمله درمانهای استرس زا است که می تواند مشکالت روان شناختی و اجتماعی متعددی برای بیماران
نابارور در پی داشته باشد و تهدیدی برای سالمت و بهداشت روانی این افراد محسوب گردد( .)6فشارهای محیطی و خانوادگی ناشی از
ناباروری ،زندگی عادی مبتالیان را مختل کرده و باعث می شود که این افراد دائما با بیماری خود کشمکش داشته باشند(.)5
ولی مشکالت روانشناختی ناشی از ناباروری ،می تواند یک عامل کمکی در تشدید ناباروری باشد ،فشارهای روحی و نگرانی
حاصل از مشکل بر عملکرد فیزیولوژی بدن اثر مستقیم گذاشته و در نهایت بر باروری تاثیر منفی میگذارد( .)9این مشکل همچنین
می تواند منجر به بروز اختالل در سالمت روانی فرد و مشکالت زناشویی شود و زمینهسازی جدایی زوجین را فراهم کند به همین دلیل
درمان توام ناباروری و روانپزشکی در پیشگیری یا رفع مشکالت موجود بسیار موثر است(.)11
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افرادی که دارای آرامش خاطر و سالمت روانی باالتر ،فشارهای روحی کمتری را تجربه میکنند و احتمال باروری بیشتری
دارند .از سوی دیگر مشکالت روانی باعث کاهش کارآیی جسمی و پاسخدهی بیمار به درمانهای طبی ناباروری شده و منجر به تداوم
ناباروری و شکستهای احتمالی در مراحل درمانی میگردد که این موارد میتواند منجر به افزایش مشکالت روانی این گروه گردد(.)11
با توجه به اهمی ت موضوع سالمت روان و نقش آن در باروری ،محققین پیشنهاد میکنند که برنامه درمان ناباروری با درمان
روحی و روانی همراه باشد( .)12،13باروری و تجربه حس مادری در زنان موجب احساس رضایت از خویش میشود و شادمانی و آستانه
تحمل مشکالت را در آنان افزایش میدهد .ناباروری ضربه روانی شدیدی محسوب میشود که عالوه بر کاهش احساس ارزشمندی و
اعتماد به نفس در زنان موجب بروز تنش در رابطه بین فردی ،اجتماعی و زناشویی میشود( .)10طبق پژوهش های انجام داده شده به
نظر می رسد مداخالت روانشناختی انجام شده بر روی زنان نابارور ،موجب بهبود سالمت روانی و احتماال افزایش میزان باروری می شوند
مشکالت روانی می تواند سبب بروز ناباروری و ناباروری می تواند سبب بروز مشکالت روانی در افراد شود(.)15
افسردگی شایعترین شکایت ر وانی درزنان نابارور می باشد که پاسخی به واقعیت ،ترس یا فقدانی موهوم است .تظاهرات آن
شامل خلق افسرده پایدار ،تصور و نگرشی ضعیف از خود و احساس ناامیدی است .افسردگی مهمترین مشکل روانی است که در صورت
عدم شناسایی یا عدم درمان میتواند منجر به ناسازگاری یا قطع رابطه زناشویی گردد(.)6،5،13
به طور کلی هر زمان افراد تحت تاثیر استرس قرار گیرند ،به کارگیری روش های مقابله ای سالم می تواند از ابتالی افراد به
اختالالت روانی پیشگیری نماید( .)11،17همچنین تجهیز شدن افراد به مهارت های کنترل هیجانی می تواند به آنها در خصوص مقاومت
در مقابل مشکالت و دشواریهای زندگی کمک نماید و توانایی استفاده از هیجانات خود و پاسخگویی به هیجانات دیگران به سبک سالم
را ارتقاء دهد(.)16،15
در کشور ما بیشتر روی جنبه های فیزیکی و جسمی ناباروری کار می شود البته باید در نظر داشت که درمان ناباروری و جنبه
های روانی بیماری دو پدیده مستقل از هم می باشند و ممکن است فردی به لحاظ جسمی بیماریش درمان شده باشد ولی احساس
خوبی نسبت به زندگی نداشته باشد  ،بنابراین تمرکز بر روی درمان هایی که معطوف به وضعیت روانشناختی بیماران نابارور است ،می
تواند تأثیر قابل توجهی بر کیفیت زندگی اینگونه بیماران داشته باشد(.)12
با توجه به درمانهای طوالنی و عوارض ناشی از مراحل طوالنی و خسته کننده برای افراد نابارور و با عنایت به خطر پذیری این
افراد در مقابل اختالالت روانی به دلیل ماهیت و عوارض شدید و اجتناب ناپذیر ناباروری ،به کارگیری استراتژیهای پیشگیرانه توسط
بیماران ضروری به نظر می رسد(.)15
ناباروری ،اثرات سوء بسیاری بر شرایط جسمانی ،روانی و وضعیت عملکرد مبتالیان دارد و سبب انواع محرومیت ها و تغییر
شیوه ی زندگی می شود که وابستگی به دیگران ،مشکالت جنسی ،عدم سازگاری با شرایط جدید و نگرش های اجتماعی ،مشکالت مالی،
کاهش توانایی در رسیدن به اهداف طوالنی مدت زندگی باشد .خشم ،افسردگی ،اضطراب ،انکار ،عدم همکاری ،استرس به دلیل عوارض
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جسمانی ،احساس ناکارآمدی و بی کفایتی و ترس از آن جمله است( .)2،6،5،11به هر حال شرایط دشوار ناباروری ،مبتالیان را در معرض
اختالالت روانشناختی متعددی قرار می دهد( .)1،5افسردگی شایعترین اختالل روانی در افراد نابارور می باشد و تظاهرات آن شامل خلق
افسرده پایدار ،تصور و نگرشی ضعیف از خود و احساس ناامیدی است .افسردگی مهمترین مشکل روانی است که در صورت عدم شناسایی
یا درمان میتواند منجر به بروز سایر مشکالت روانشناختی گردد( .)11توجه به مداخالت روانشناختی مختلف به منظور کنترل عوامل
تاثیرگذار بر این شرایط ضروریست( .)17با عنایت به درمان های گران قیمت و طوالنی مدت و تأثیر دیر هنگام داروها و عوارض ناشی از
روند خسته کننده برای مبتالیان و با عنایت به خطر پذیری بیماران نابارور در مقابل ابتالء به اختالالت روانی به دلیل ماهیت بیماری و
عوارض شدید و اجتناب ناپذیر آن ،به کارگیری استراتژیهای پیشگیرانه جهت شناسایی توسط افراد در معرض آسیب ،ضروری به نظر می
رسد و الزم است مطالعات بیشتری برای آشکار کردن ارتباطات عوامل اجتماعی ،فرهنگی و فردی با کیفیت زندگی در زوج های نابارور
صورت گیرد.
در این میان زنان نابارور تحت فشار همسر ،خانواده و ا طرافیان می باشند و به دلیل مراجعه مداوم و مکرر به مراکز درمانی،
دچار مشکالت مختلف روحی و روانی از قبیل افسردگی که در آنان بیشتر شایع است و حالت هایی از اضطراب و استرس و عدم امنیت
و اعتماد به نفس پایین برخوردارند(.)11،10
مشکالت عملکرد جنسی ،جسمانی از جمله مشکالتی هستند که این بیماران با آن درگیر بوده و منجر به کاهش عملکرد
زناشویی ،خانوادگی و اجتماعی آنان شده و کیفیت زندگی و سالمت روان آنان تحت تاثیر قرار می گیرد .زنان نابارور دلیل هزینه باالی
درمان و نیاز احتمالی به ادامه درمان جهت  ، IVFافسردگی و اضطراب زیادی را تجربه می کنند و دچار مشکالت روحی و روانی متعددی
می شوند همچنین این افراد به دلیل تصور ذهنی بدی که از ظاهر خود دارند و به دلیل مشکالت در عملکرد های مختلف جسمی و
حرکتی ،اغلب در زندگی زناشویی خود با مشکالت مختلفی روبه رو هستند که با قضاوتهای اشتباه و رفتارهای پرخاشگرانه زندگی خود
را تحت تأثیر قرار می دهند و احساس ناامیدی و اضطراب را در این بیماران بیشتر می کنند( .)12،19بنابراین بررسی وضعیت سالمت
روان این افراد در بهره گیری از آموزش هایی که بتوان عوارض ناشی از بیماری آنان را کنترل و مدیریت نماید ،و در مسیر تعدیل تجربه
های هیجانی به قصد دستیبابی به مطلوبیت اجتماعی و قرار گرفتن در یک وضعیت جسمانی و روانی آماده در درمان بیماران نابارور
باشد( .) 21ارتقاء کیفیت زندگی بیماران و بازتوانی آنان در پذیرش ناتوانی و بهبود سالمت روان موثر باشد ،الزم و ضروری است و آموزش
و اطالع رسانی کافی به این بیماران در زمینه ی به کارگیری روش های مناسب تطابق و سازگاری ،برقراری روابط اجتماعی مناسب ،ادامه
ی حمایت اجتماعی و تدوین سیاست های بهداشتی به منظور پیشگیری و ارائه ی خدمات و حمایت های الزم به این بیماران امری
ضروری به نظر می رسد.
در این راستا نیاز به پژوهش در زمینه غربالگری وضعیت جسمی،کیفیت زندگی ،ناامیدی و سالمت روان و کسب راه های
علمی جهت ارتقاء آن الزم و ضروری است.
با توجه به شرایط خاص افراد نابارور که در معرض خطر اختالالت روانی می باشند ،و با عنایت به لزوم ارائه اقدامات پیشگیرانه
در مقابل چنین اختالالتی ،پژوهش حاضر بر آن است تا به بررسی وضعیت سالمت روان ،ناامیدی و کیفیت زندگی این افراد بپردازد.
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هدف اصلی از انجام این پژوهش تعیین کیفیت زندگی ،ناامیدی و سالمت روان در افراد نابارور تحت درمان ،در مرکز درمان
ناباروری امید خلیج فارس بوشهر می باشد .بعالوه بر این به بررسی خرده مقیاس های سالمت روان شامل نشانه های جسمانی ،اضطراب
و بی خوابی ،عملکرد اجتماعی و افسردگی نیز پرداخته خواهدشد .همچنین رابطه کیفیت زندگی ،ناامیدی و سالمت روان و تفاوت های
جنسیتی در این باره مورد کنکاش قرار گرفت.
هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی وضعیت کیفیت زندگی ،ناامیدی و سالمت روان در افراد نابارور تحت درمان ،در مرکز
درمان ناباروری امید خلیج فارس بوشهر می باشد.
مواد و روشها:
جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی مراجعین نابارور مرکز درمان ناباروری خلیج فارس که در حدود  111نفر می باشند،
است .به منظور تهیه یافته های بالینی پژوهش بر اساس معاینات جسمانی توسط پزشک متخصص زنان و زایمان وکلیه و مجاری ادراری
اطالعات مورد نیاز استخراج خواهد شد.
به منظور بررسی وضعیت سالمت روان آزمودنی ها ،از پرسشنامه های استاندارد کیفیت زندگی  ، SF-36ناامیدی بک و
سالمت عمومی  GHQ-28استفاده خواهد شد.
با توجه به تعداد کم بیماران ،از تمامی افرادی که شرایط شرکت در پژوهش را دارند به عنوان نمونه استفاده خواهد شد .به
آزمودنی ها در خصوص اهداف پژوهش و نحوه تکمیل پرسشنامه توضیحات کافی داده شده و آنان در صورت تمایل میتوانند پرسشنامه
ها را تکمیل و تحویل نمایند.قسمت اول هر پرسشنامه شامل اطالعات فردی-اجتماعی بیماران است.
بدین منظور با توجه به پرونده بیماران تحت پوشش در ابتدا لیست اسامی بیماران دارای شرایط شرکت در پژوهش استخراج
شده و بوسیله شماره گذاری و با بی ماران جهت مراجعه و تکمیل پرسشنامه ها تماس تلفنی حاصل شد .در صورتیکه فرد انتخابی از این
طریق ،تمایل به شرکت در پژوهش را نداشت از لیست مذکور حذف و فرد دیگری به روش گفته شده جایگزین شد .با توجه به تعداد کم
بیماران و توصیفی بودن پژوهش و احتمال عدم همکاری برخی از بیماران در زمینه انجام معاینات و تکمیل پرسشنامه ،از تمامی افراد
نابارور تحت پوشش درمان درمرکز ناباروری خلیج فارس بوشهر ،استفاده خواهد.
معیارهای ورود افراد نابارور به این پژوهش شامل این موارد می باشد:
نمونه گیری از بین تمامی افراد نابارور (زن و مرد) که تحت درمان مرتب می باشند ،انجام خواهد شد.
همچنین شرایط شرکت در این طرح پژوهشی داشتن سالمت نسبی روحی و شناختی ،توانایی جسمانی الزم را داشته باشند.
همچنین آزمودنی ها نباید حداقل در یک ماه گذشته سابقه بستری و درمان بیمارستانی داشته باشند .بعالوه تمایل شرکت در مطالعه را
داشته و از سطح سواد خواندن و نوشتن برخوردار باشند.
معیارهای خروج افراد نابارور به این پژوهش شامل این موارد می باشد:
پژوهش حاضر شامل افراد دارای وضعیت تشخیصی حاد و تازه تشخیص داده شده نمی شود.افراد ناباروری که به صورت موقت
و یا گاهگاهی به کلینیک مراجعه میکنند شامل بررسی نمی باشند .همچنین آزمودنی ها یی که دارای عوارض روحی و شناختی بارز
باشند ،شامل این بررسی نمی باشند .زمان اجرای پژوهش ،بهار سال  1390بود.
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در اجرای این پژوهش کلیه مالحظات اخالقی در نظر گرفته خواهد شد.بدین منظور تمامی افرادی که به صورت تصادفی از
اعضای جامعه انتخاب شده اند ،طی تماس تلفنی در جریان شرکت در طرح پژوهشی قرار گرفتند و اجازه داشتند شرکت یا عدم شرکت
خود را انتخاب نمایند .بعالوه تمامی پرسشنامه های مورد استفاده در این پژوهش بی نام بوده و شرکت یا عدم شرکت در پژوهش
هیچگونه تأثیری در روند درمان و هزینه های ایشان ندارد .این فرم باید توسط مجری طرح تکمیل و همراه با طرح تحقیقاتی به شورای
پژوهشی دانشگاه یا مؤسسه مربوطه ارائه شود.
پرسشنامه های مذکور با مراجعه حضوری آزمودنی ها توسط پژوهشگرکارشناس ارشد روانشناسی ،آموزش دیده جمع آوری
شده است .به این صورت که طی تماس تلفنی و به صورت همزمان پرسشنامه های مذکور را تکمیل نمودند .شایان ذکر است تعداد کل
شرکت کنندگان  67نفر بودند.
ابزار جمع آوری اطالعات در این مطالعه پرسشنامه می باشد .بدین منظور پرسشنامه ای چهار بخشی است که در قسمت اول
ضمن ارائه یک توضیح کلی غیر جهت دهنده ،مشخصات و اطالعاتی از قبیل سن ،جنسیت ،مدت ابتال به ناباروری ،درخواست شده ،در
قسمت دوم پرسشنامه ناامیدی بک و در بخش سوم پرسشنامه  25ماد ه ایی سالمت روان

1

 GHQ-28ونهایت ًا در بخش چهارم

پرسشنامه کیفیت زندگی  SF-36ارائه شد.
پرسشنامه سالمت روان(:(GHQ-28پرسشنامه  GHQ-28دارای چهار خرده مقیاس نشانه های جسمانی ،اضطراب و بی
خوابی ،اختالل عملکرد اجتماعی و افسردگی می باشد .هر دسته از سواالت این پرسشنامه برای سنجش زیر مقیاسی مشخصی است.
دسته بندی سواالت در این پرسشنامه به شرح زیر است:
سوال 6-1
سوال 10-5

عالئم جسمانی (وضعیت سالمت عمومی و عالئم جسمانی فرد در یک ماه گذشته)
اضطراب (عالئم و نشانه های بالینی اضطراب شدید ،تحت فشار بودن ،عصبانیت و دلشوره ،بیخوابی و داشتن

وحشت و هراس)
سوال 21-15

اختالل در عملکرد اجتماعی(توانایی فرد در انجام کارهای روزمره ،داشتن قدرت تصمیم گیری ،احساس

رضایت در انجام وظایف ،احساس مفید بودن در زندگی ،و لذت بردن از فعالیت های روزمره)
سوال 25-22

افسردگی اساسی(احساس ناامیدی ،احساس بی ارزش بودن زندگی ،داشتن افکار خودکشی و آرزوی مردن،

احساس بی ارزشی و ناتوانی در انجام کارها)
شیوه ی نمره دهی در این پرسشنامه به ترتیب از  1تا  0برای گزینه های الف تا د می باشد .نمرات آزمودنی در هر زیر مقیاس
می تواند حداقل  0و حداکثر  25باشد .نمره ی باالتر از  10برای هر زیر مقیاس قابل بحث است و احتمال وجود مشکل باالتر است .نمره
برش برای کل آزمون  23می باشد .به این معنا که به هر میزان که نمره کل آزمون از  23بیشتر باشد سالمت عمومی آزمودنی  ،خطرناک
تر است).)21

Scaled General Health Questionnaire-28
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پرسشنامه کیفیت زندگی(:)sf36این پرسشنامه خودگزارشی که عمدت ًا جهت بررسی کیفیت زندگی و سالمت استفاده میشود
توسط ویر و شربورن 2ساخته شد( )22و دارای  37عبارت است و  5قلمرو عملکرد جسمی  ،عملکرد اجتماعی  ،ایفای نقش جسمی،
ایفای نقش هیجانی  ،سالمت روانی ،سرزندگی ،درد بدنی و سالمت عمومی را مورد ارزیابی قرار میدهد  .گذشته از این SF-37 ،دو
سنجش کلی را نیز از کارکرد فراهم می آورد؛ نمره کلی مولفه فیزیکی ( )PCSکه آن نیز بعد فیزیکی سالمت را مورد سنجش قرار می
دهد و نمره کلی مولفه روانی ( )MCSکه این مورد هم بعد روانی اجتماعی سالمت را ارزشیابی می نماید .نمره آزمودنی در هر یک از
این قلمروها بین  1تا  111متغیر است و نمره باالتر به منزله کیفیت زندگی بهتر است .اعتبار و پایایی این پرسشنامه در جمعیت ایرانی
مورد تایید قرار گرفته است ( )22،23و ضرایب همسانی درونی خرده مقیاسهای  5گانه آن بین  1/61تا  1/55و ضرایب بازآزمایی آنها
با فاصله زمانی یک هفته بین  1/03تا  1/69گزارش شده است .همچنین این پرسشنامه میتواند در تمام شاخصها ،افراد سالم را از افراد
بیمار تفکیک نماید (.)20
در پژوهشی که با هدف بررسی روایی و اعتبار پرسشنامه سالمت روانی و جسمانی (فرم کوتاه 37سئوالی نسخه SF-36 ( )2
 (V2ویر اجرا شد 321،دانشجوی کارشناسی دانشگاه تربیت معلم شهر تهران (155دختر132 ،پسر) که از طریق روش نمونهگیری
چندمرحلهای انتخاب شده بودند ،به پرسشنامه ( SF-36 (V2و پرسشنامه فشارزاهای دانشجویی پوالدی ریشهری پاسخ دادند .در
این پژوهش ،بهمنظور بررسی ساختار عاملی (روایی سازه) ،روایی افتراقی و اعتبار پرسشنامه  SF-36از تحلیل عامل اکتشافی ،ضریب
همبستگی پیرسون و ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد .در یافتههای ضرایب آلفای کرونباخ نشان داد که عاملها و مقیاسهای پرسشنامه
( SF-36 (V2از اعتبار باالیی برخوردارند .نتایج تحلیل عامل اکتشافی نیز دو عامل سالمت روانی و جسمانی را در این پرسشنامه نشان
داد .ضریب همبستگی ( SF-36 (V2و فشارزاهای دانشجویی -1/75 ،بود ()20()p>1/111
جدول :1نحوه نمره دهی به پرسشنامه کیفیت زندگی()sf36
شماره سئوال

نحوه کد گذاری

نمره دهی

1،2،2،،22،3،،31

1

111

2

65

3

51

0

25

5

1

1

1

2

51

3

111

1

1

3،،،1،1،،،،،،،1،،11،12

13،1،،11،11،1،،1،،1،

Ware & Sherbourne
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2

21،23،21،2،،3،

2،،21،2،،2،،31

32،33،31

2

111

1

111

2

51

3

71

0

01

5

21

7

1

1

1

2

21

3

01

0

71

5

51

7

111

1

1

2

25

3

51

0

65

5

111

پر س شنامه ناامیدی بک ( : (BHSیک پر س شنامه  21سئوالی خود گزارش دهی می با شد که بر ا ساس باالترین ح سا سیت
عمومی به بدبینی و تجربیات منفی تهیه شددده اسددت  .در مقیاس مذکور هر سددئوال دو قسددمت صددحیح و غلط دارد  .اگر آزمودنی به
سئواالت  1،3،5،7،5،13،11،15،19جواب صحیح دهد ،نمره صفر و اگر پاسخ غلط بدهد نمره یک خواهد بود و بقیه سئواالت به صورت
معکوس نمره گذاری می شوند .
نمرات استخراجی به این صورت گروه بندی می شود :
جدول : 2درجه بندی نمرات ناامیدی در تست BHS
درجه ناامیدی

نمره

عادی

1-3

خفیف

0-5

متوسط

9-10
9

BHS

شدید

15-21

(بک و همکاران ) 1997 ،
در ایران مقیاس نا امیدی بِک برای اولین بار توسط گودرزی ( )1351بر روی گروهی از دانشجویان دانشگاه شیراز اجرا شد که
نتایج حا صل از این برر سی حاکی از روایی باالی این مقیاس می با شد  .ضریب آلفای کرونباخ ( )./69و همب ستگی نمره هر پر سش با
نمره کل آزمون همسددانی باالیی را برای سددئواالت این آزمون مطرح می سددازد  .همچنین با اسددتفاده از روش باز آزمایی  ،پایایی این
مقیاس در سطح نسبتاً خوب ( ) ./61گزارش شده است(.)25
جهت تحلیل داده ها ی مربوط به سئواالت از آمار توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی ساده استفاده و
اطالعات حاصل با نرم افزار  SPSSویرایش بیستم تجزیه و تحلیل شد .
یافته های پژوهش :
تعداد کل افراد شرکت کننده در این پژوهش67نفر بود .در تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها میانگین سنی افراد  31سال بوده
است 05/5 .درصد از افراد دارای مدرک تحصیلی زیر دیپلم بودند.
طبق نتایج حاصل  65درصد از افراد شرکت کننده دارای فرزند نبودند .بعالوه میانگین مدت زمان ناباروری برای افراد  7سال
بود .از نظر ازدواج فامیلی نیمی از افراد ازدواج فامیلی داشتند و  63درصد از آنها اقدام به درمان کرده بودند .فقط  16درصد از افراد اشاره
به داشتن بیماری های زمینه ای از قبل کرده بودند .همچنین  73درصد از روش های پیشگیری استفاده نکرده بودند .حدود  01درصد
از افراد سقط جنین را داشته اند به گونه ای که  61درصد از آنان بیش از یک مرتبه سقط جنین داشتند.خالصه ای از نتایج آزمون
سالمت عمومی مورد بررسی درجدول شماره چهار تشریح شده است.
با توجه به اینکه هر چه نمره سالمت عمومی کمتر باشد ،یعنی افراد از نظر بهداشت روانی در وضعیت بهتری قرار دارند؛ در این
پژوهش حدود  %76از افراد نمره سالمت عمومی آنها پایین تر از میانگین نمره سالمت عمومی( )27/55می باشد .همانطور که مشاهده
می شود میانگین نمره آزمون نا امیدی افراد در این پژوهش  7/55می باشد که با توجه به درجه بندی نمره آزمون نا امیدی بک می توان
گفت بطور متوسط افراد در وضعیت خفیف نا امیدی قرار دارند.
با توجه به جدول همبستگی ها مشاهده میکنیم که ارتباط همبستگی مثبت و معنی دار از نظرآماری بین میانگین نمره سالمت
عمومی افراد و میانگین نمره نا امیدی آنها وجود دارد ،که البته باید دقت شود در اینجا هرچه نمره سالمت عمومی کمتر باشد یعنی فرد
در وضعیت بهتری از نظر بهداشت روانی قرار دارد و در واقع هرچه وضعیت فرد از نظر بهداشت روانی بهتر باشد ،درجه نا امیدی فرد
کمتر خواهد بود .همبستگی منفی و معنی دار بین میانگین نمره سالمت عمومی و میانگین نمره کیفیت زندگی وجود دارد و این امر
نشان دهنده این است که هر چه وضعیت بهداشت روانی فرد بهتر باشد در نتیجه در وضعیت بهتری از کیفیت زندگی خواهد بود.
ارتباط همبستگی بین میان گین نمره نا امیدی و میانگین نمره کیفیت زندگی نیز بصورت منفی و از نظر آماری معنی دار می باشد .بعبارت
دیگر فرد با درجه نا امیدی کمتر کیفیت زندگی بهترری را دارا می باشد.همچنین با توجه به جدول آزمون همبستگی ها مشاهده می
شود که همبستگی بین میانگین نمره سالمت عم ومی و خرده ازمون های آن (سالمت جسمانی ،اضطراب و افسردگی) بصورت مثبت و
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از نظر آماری معنی دار می باشد  ،ولی همبستگی بین میانگین نمره سالمت عمومی و خرده آزمون اختالل کارکرد در این پژوهش از
نظر آماری معنی دار نمی باشد .جدول شماره پنج همبستگی زیر ساختار های متغیر سالمت عمومی ،متغیر نا امیدی و متغیر کیفیت
زندگی را نمایش می دهد.
با توجه به نتایج جدول فوق مشاهده می شود که تمامی زیر ساختار های کیفیت زندگی رابطه مثبت و معنی دار با متغیر
کیفیت زندگی دارند و زیر ساختار انرژی /خستگی و عملکرد جسمانی به ترتیب باالترین و کمترین میزان همبستگی را با کیفیت زندگی
دارد .از طرف دیگر می بینیم که بین تمامی زیر ساختار های کیفیت زندگی و سالمت عمومی رابطه معنی داری وجود دارد به جز زیر
ساختار درد و اختالل در سالمت عمومی که رابطه معنی داری با متغیر سالمت عمومی ندارند .همچنین به جز زیر ساختارهای عملکرد
جسمانی و اختالل در سالمت عمومی تمامی زیر ساختار های دیگر کیفیت زندگی با متغیر نا امیدی نیز رابطه معنی دار دارند.
با استفاده از آنالیز واریانس چند متغیره نیز مشاهده شد که هیچ یک از متغیر های مستقل دمو گرافیک روی نمرات آزمون
سالمت عمومی  ،نا امیدی و کیفیت زندگی تاثیر معنی درای از نظر اماری ندارند.
بحث و نتیجه گیری:
بر اساس آمارهای رسمی در دنیا حدود51میلیون نفر نابارور می باشند و اکثر این افراد در کشورهای در حال توسعه زندگی
می کنند( .)1شیوع ناباروری بسته به سن زنان بین  6تا  25درصد متغیر می باشد(.)2
طبق نتایج حاصل از این مطالعه میانگین سنی افراد  31سال بوده است 05/5 .درصد از افراد دارای مدرک تحصیلی زیر دیپلم
بودند .طبق نتایج حاصل  65درصد از افراد شرکت کننده دارای فرزند نبودند .بعالوه میانگین مدت زمان ناباروری برای افراد  7سال بود.
از نظر ازدواج فامیلی نیمی از افراد ازدواج فامیلی داشتند و  63درصد از آنها اقدام به درمان کرده بودند .فقط  16درصد از افراد اشاره به
داشتن بیماری از قبل کرده بودند .همچنین  73درصد از روش های پیشگیری استفاده نکرده بودند .حدود  01درصد از افراد سقط جنین
را داشته اند به گونه ای که  61درصد از آنان بیش از یک مرتبه سقط جنین داشتند.
توانایی به دنیا آوردن فرزند ،برای بسیاری از زوج ها امری مهم در تکامل شخصیت مردانه و زنانه ،تعیین هویت و نتیجه نهایی
زندگی می باشد .برای زوج های ناباروری که خواهان فرزند هستند ،این مسأله ناامید کننده و ویران گر خواهد بود(.)3
هر زوجی بنا به مسایل فرهنگی ،اجتماعی ،خانوادگی و ذاتی تمایل به داشتن فرزند دارد .فشارهای خانوادگی و اجتماعی برای
بقای نام خانوادگی می تواند بار روان شناختی بر زوج نابارورتحمیل کند( .)0مشکالت روانی در تعاملی دوسویه ،می تواند سبب بروز
ناباروری و ناباروری می تواند سبب بروز مشکالت روانی در افراد شود و سبب تشدید عالیم ناباروری و سخت تر شدن درمان ناباروری
گردد .به این صورت که فشارهای روحی و نگرانی ناشی از ناباروری بر عملکرد فیزیولوژیک بدن اثر می گذارد و در نهایت باروری زوجین
را با اخالل مواجه می کند(.)5
ولی مشکالت روانشناختی ناشی از ناباروری ،می تواند یک عامل کمکی در تشدید ناباروری باشد ،فشارهای روحی و نگرانی
حاصل از مشکل بر عملکرد فیزیولوژی بدن اثر مستقیم گذاشته و در نهایت بر باروری تاثیر منفی میگذارد( .)9این مشکل همچنین

11

می تواند منجر به بروز اختالل در سالمت روانی فرد و مشکالت زناشویی شود و زمینهسازی جدایی زوجین را فراهم کند به همین دلیل
درمان توام ناباروری و روانپزشکی در پیشگیری یا رفع مشکالت موجود بسیار موثر است(.)11
ناباروری ،اثرات سوء بسیاری بر شرایط جسمانی ،روانی و وضعیت عملکرد مبتالیان دارد و سبب انواع محرومیت ها و تغییر
شیوه ی زندگی می شود که وابستگی به دیگران ،مشکالت جنسی ،عدم سازگاری با شرایط جدید و نگرش های اجتماعی ،مشکالت مالی،
کاهش توانایی در رسیدن به اهداف طوالنی مدت زندگی باشد .خشم ،افسردگی ،اضطراب ،انکار ،عدم همکاری ،استرس به دلیل عوارض
جسمانی ،احساس ناکارآمدی و بی کفایتی و ترس از آن جمله است( .)2،6،5،11به هر حال شرایط دشوار ناباروری ،مبتالیان را در معرض
اختالالت روانشناختی متعددی قرار می دهد(.)1،5
افسردگی شایعترین اختالل روانی در افراد نا بارور می باشد و تظاهرات آن شامل خلق افسرده پایدار ،تصور و نگرشی ضعیف از
خود و احساس ناامیدی است .افسردگی مهمترین مشکل روانی است که در صورت عدم شناسایی یا درمان میتواند منجر به بروز سایر
مشکالت روانشناختی گردد(.)11
طبق نتایج حاصل از این مطالعه و با توجه به اینکه هر چه نمره سالمت عمومی کمتر باشد ،یعنی افراد از نظر بهداشت روانی
در وضعیت بهتری قرار دارند؛ در این پژوهش حدود  %76از افراد نمره سالمت عمومی آنها پایین تر از میانگین نمره سالمت
عمومی( ) 27/55می باشد .همانطور که مشاهده می شود میانگین نمره آزمون نا امیدی افراد در این پژوهش  7/55می باشد که با توجه
به درجه بندی نمره آزمون نا امیدی بک می توان گفت بطور متوسط افراد در وضعیت خفیف نا امیدی قرار دارند.
همچنین ارتباط همبستگی مثبت و معنی دار از نظرآماری بین میانگین نمره سالمت عمومی افراد و میانگین نمره نا امیدی
آنها وجود دارد ،که البته باید دقت شود در اینجا هرچه نمره سالمت عمومی کمتر باشد یعنی فرد در وضعیت بهتری از نظر بهداشت
روانی قرار دارد و در واقع هرچه وضعیت فرد از نظر بهداشت روانی بهتر باشد ،درجه نا امیدی فرد کمتر خواهد بود.
همبستگی منفی و معنی دار بین میان گین نمره سالمت عمومی و میانگین نمره کیفیت زندگی وجود دارد و این امر نشان
دهنده این است که هر چه وضعیت بهداشت روانی فرد بهتر باشد در نتیجه در وضعیت بهتری از کیفیت زندگی خواهد بود.
ارتباط همبستگی بین میانگین نمره نا امیدی و میانگین نمره کیفیت زندگی نیز بصورت منفی و از نظر آماری معنی دار می
باشد .بعبارت دیگر فرد با درجه نا امیدی کمتر کیفیت زندگی بهترری را دارا می باشد.
همچنین همبستگی بین میانگین نمره سالمت عمومی و خرده ازمون های آن (سالمت جسمانی ،اضطراب و افسردگی) بصورت
مثبت و از نظر آماری معنی دار می باشد  ،و لی همبستگی بین میانگین نمره سالمت عمومی و خرده آزمون اختالل کارکرد در این
پژوهش از نظر آماری معنی دار نمی باشد.
بعالوه تمامی زیر ساختار های کیفیت زندگی رابطه مثبت و معنی دار با متغیر کیفیت زندگی دارند و زیر ساختار انرژی/
خستگی و عملکرد جسمانی به ترتیب با الترین و کمترین میزان همبستگی را با کیفیت زندگی دارد .از طرف دیگر می بینیم که بین
تمامی زیر ساختار های کیفیت زندگی و سالمت عمومی رابطه معنی داری وجود دارد به جز زیر ساختار درد و اختالل در سالمت
عمومی که رابطه معنی داری با متغیر سالمت عمومی ندارند .همچنین به جز زیر ساختارهای عملکرد جسمانی و اختالل در سالمت
عمومی تمامی زیر ساختار های دیگر کیفیت زندگی با متغیر نا امیدی نیز رابطه معنی دار دارند.
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با استفاده از آنالیز واریانس چند متغیره نیز مشاهده شد که هیچ یک از متغیر های مستقل دمو گرافیک روی نمرات آزمون
سالمت عمومی  ،نا امیدی و کیفیت زندگی تاثیر معنی درای از نظر اماری ندارند.
بنابراین بررسی مشکالت روانشناختی بیماران نابارور و ارائه مداخالت روانشناسی به ایشان می تواند یکی ازمؤثرترین تکیه گاه
های روانی در جوامع امروزی بشمار آید و به عنوان ابزاری در رشد سازگاری بیماران با پذیرش بیماری خود و توجه به کیفیت و غنای
زندگی کمک نموده و در بهبود اختالالت روانشناختی ناشی از شرایط سخت ناباروری موثر باشد.
حمایت خانواده  ،دوستان و گروه پزشکی مهمترین ارکان در سازگاری افراد نابارور با شرایط درمان است .گرچه بیمار بسیار
بالغ و مطمئن باید بار بیاید تا درک کند که هر گونه مبارزه با ناباروری بدون شرکت جدی و تالش خود او میسر نیست ولی نقش
حمایت اجتماعی و خانوادگی اساسی و حائز اهمیت است  .بنابراین برنامه ریزی آموزش همگانی و ارتقاء سطح معلومات عمومی ضروری
است .
از سرپرستی و مدیریت مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس بوشهر که در اجرای این پژوهش صمیمانه همکاری نمودند،
متشکریم.از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر و مرکز توسعه پژوهش های بالینی
مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس بوشهر که در تعهد مالی این پژوهش همکاری داشته اند ،سپاسگزاریم.
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جدول  :،میانگین متغیرهای سالمت عمومی و نا امیدی
میانگین نمره میانگین نمره

میانگین نمره

کیفیت

سالمت

نا امیدی

زندگی

عمومی

6.5882

64.6096

26.5588

میانگین

1.00

21.25

6.00

کمترین مقدار

17.00

95.88

57.00

بیشترین مقدار

جدول  :1همبستگی زیر ساختار های متغیر سالمت عمومی ،متغیر نا امیدی و متغیر کیفیت زندگی
کیفیت زندگی

نا امیدی

سالمت عمومی

**-.497

*.399

1

.004

.020

متغیرها
Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed

سالمت عمومی

*-.427

*.372

**.905

Pearson Correlation

سالمت عمومی

.015

.030

.000

)Sig. (2-tailed

( جسمانی)

**-.569

*.429

**.870

Pearson Correlation

سالمت عمومی

.001

.011

.000

)Sig. (2-tailed

(اضطراب)

*.413

*-.396

.109

Pearson Correlation

سالمت عمومی

.019

.020

.540

)Sig. (2-tailed

( اختالل کارکرد)

**-.655

**.576

**.768

Pearson Correlation

.000

.000

.000

)Sig. (2-tailed

سالمت عمومی
( افسردگی)
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نا امیدی

کیفیت زندگی

Pearson Correlation

.399*

Sig. (2-tailed)

.020

Pearson Correlation

-.497**

-.591**

Sig. (2-tailed)

.004

.000

1

.000

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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-.591**

1

متغیرها

زیر ساختار عملکرد جسمانی

زیرساختار اختالل در سالمت
عمومی

زیرساختار اختالل در سالمت
هیجانی

خستگی/زیر ساختار انرژی

زیر ساختار بهزیستی هیجانی

زیر ساختار عملکرد اجتماعی

زیر ساختار درد

Pearson
Correlation
Sig. (2tailed)
Pearson
Correlation
Sig. (2tailed)
Pearson
Correlation
Sig. (2tailed)
Pearson
Correlation
Sig. (2tailed)
Pearson
Correlation
Sig. (2tailed)
Pearson
Correlation
Sig. (2tailed)

Pearson
Correlation
Sig. (2tailed)
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کیفیت زندگی

سالمت عمومی

نا امیدی

.553**

-.359*

-.195

.001

.044

.284

.456**

.102

-.185

.009

.580

.310

.675**

-.353

-.348

.000

.051

.055

.908**

-.619**

-.581**

.000

.000

.000

.836**

-.496**

-.612**

.000

.004

.000

.743**

-.505**

-.539**

.000

.003

.001

.685**

-.164

-.364*

.000

.370

.040

زیر ساختار سالمت عمومی

کیفیت زندگی

سالمت عمومی

نا امیدی

Pearson
Correlation
Sig. (2tailed)
Pearson
Correlation
Sig. (2tailed)
Pearson
Correlation
Sig. (2tailed)
Pearson
Correlation
Sig. (2tailed)

.565**

-.424*

-.522**

.001

.016

.002

1

-.497**

-.497**

-.591**

.004

.000

1

.399*

.004

.020

-.591**

.399*

.000

.020

1

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

زیر ساختار عملکرد جسمانی

متغیرها
Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)

زیرساختار اختالل در سالمت
عمومی

Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)

زیرساختار اختالل در سالمت
هیجانی

Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
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کیفیت زندگی

سالمت عمومی

نا امیدی

.553**

-.359*

-.195

.001

.044

.284

.456**

.102

-.185

.009

.580

.310

.675**

-.353

-.348

.000

.051

.055

خستگی/زیر ساختار انرژی

زیر ساختار بهزیستی هیجانی

زیر ساختار عملکرد اجتماعی

زیر ساختار درد

زیر ساختار سالمت عمومی

کیفیت زندگی

سالمت عمومی

نا امیدی

Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)

Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)

.908**

-.619**

-.581**

.000

.000

.000

.836**

-.496**

-.612**

.000

.004

.000

.743**

-.505**

-.539**

.000

.003

.001

.685**

-.164

-.364*

.000

.370

.040

.565**

-.424*

-.522**

.001

.016

.002

1

-.497**

-.591**

.004

.000

1

.399*

-.497**
.004

.020

-.591**

.399*

.000

.020

1

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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