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مقاله اصلی

نقش باورهای فراشناختی و اجتناب تجربهای در پیشبینی پریشانی
روانشناختی با میانجیگری سازگاری با ناباروری در زنان نابارور
تاریخ دریافت -98/10/01 :تاریخ پذیرش99/10/ 10 :
قادری1

مومنه
فریده دوکانهای فرد *2
پانتهآ جهانگیر4
احمد وثوق تقی دیزج5
 1دانشجوی دکتری روانشناسي ،دانشگاه آزاد اسالمي،
واحد رودهن ،رودهن ،ایران.

خالصه
مقدمه
ناباروری پدیده ای است که سالمت روان زنان نابارور را با آسیب جدی مواجه ساخته و برای آنها ایجاد
پریشاني روانشناختي ميکند .بر این اساس پژوهش حاضر با هدف بررسي نقش باورهای فراشناختي و
اجتناب تجربهای در پیشبیني پریشاني روانشناختي با میانجیگری سازگاری با ناباروری در زنان نابارور
صورت پذیرفت.
روش کار

 2دانشیار ،گروه روانشناسي ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد

روش پژوهش ،توصیفي از نوع همبستگي و معادالت ساختاری بود .جامعه آماری پژوهش شامل زنان

رودهن ،رودهن ،ایران.

نابارور مراجعه کننده به مرکز ناباروری رویان شهر تهران در سه ماهه تابستان سال  1398بود .نمونه این

 3استادیار ،گروه روانشناسي ،دانشگاه آزاد اسالمي،

پژوهش شامل تعداد  350زن نابارور بود که به شیوه دردسترس انتخاب شدند .ابزارهای مورد استفاده شامل

واحد رودهن ،رودهن ،ایران.

پرسشنامه باورهای فراشناختي (ولز و کاترایت-هاتون)2004 ،؛ پرسشنامه پذیرش و عمل (بوند و همكاران،

 4دانشیار ،متخصص رادیولوژی ،تهران ،ایران.

* گروه روانشناسي ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد
رودهن ،رودهن ،ایران.
Email: F_dokaneeifard@gmail.com

 ،)2011مقیاس سازگاری رواني -اجتماعي با بیماری (دروگیتس و دروگتیس )1990 ،و پرسشنامه پریشاني
روانشناختي (کسلر و همكاران )2002 ،بود .پس از جمعآوری پرسشنامهها ،تجزیه و تحلیل دادههای
حاصل از این پژوهش با استفاده از روشهای همبستگي پیرسون و معادلهیابي ساختاری صورت گرفت.
نتایج
نتایج نشان داد که رابطه معناداری بین متغیرها وجود دارد ( .)p>0/001عالوه بر این نقش میانجیگری
سازگاری با ناباروری در رابطه بین باورهای فراشناختي و اجتناب تجربهای با پریشاني روانشناختي در زنان
نابارور تایید شد.
نتیجهگیری
با توجه به نقش معنادار سازگاری با ناباروری ،الزم است جهت بهبود باورهای فراشناختي و کاهش اجتناب
تجربهای و پریشاني روانشناختي زنان نابارور ،بسته آموزشي سازگاری با ناباروری برای زنان نابارور تهیه و
از آن استفاده شود.
کلمات کلیدی

باورهای فراشناختي ،اجتناب تجربهای ،پریشاني روانشناختي ،سازگاری با ناباروری ،زنان
نابارور
پی نوشت :این مطالعه فاقد تضاد منافع مي باشد.
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مقدمه
سازمان بهداشت جهاني در سال  2015از ناباروری به عنوان

توانایي رفتاری در مداومت بر رفتار معطوف به هدف در زمان

یک معضل بهداشت عمومي در سراسر دنیا نام برده و از وجود

تجربه پریشاني عاطفي تعریف ميشود .همچنین از بعد جسماني

یک زوج نابارور از هر چهار زوج در کشورهای در حال توسعه

رفتاری ،تحمل پریشاني به عنوان توانایي برای تحمل حالتهای

خبر داده است ( .)1نتایج مطالعات کاظمي جالیسه و همكاران ()2

فیزیولوژیكي آزارنده تعریف ميشود (.)13

نیز نشان داده که شیوه ناباروری در ایران  17/3درصد است .بر این

مولفههای روانشناختي ،شناختي ،هیجاني و اجتماعي

اساس ،ناباروری که ماهیتي تقریباً ثابت و تنشزا دارد ،ميتواند با

مختلفي ميتوانند با پریشاني روانشناختي زنان نابارور ارتباط

ایجاد تنیدگي ،به کاهش بهزیستي روانشناختي منجر شود .تنش

داشته و به نوعي بر این مولفه تاثیرگذار باشند .از جمله این

حاصل از ناباروری بر روابط فردی ،اجتماعي و زناشویي تأثیر

متغیرها ميتوان به باورهای فراشناختي اشاره کرد (.)14

گذاشته ،ميتواند موجب عدم تعادل رواني زوجین ،قطع رابطه بین

فراشناخت ،هرگونه دانش یا فعالیت شناختي است که موضوع

آنان و طالق شود ( .)3چنانكه پژوهشها نشان دادهاند که تجربه

آن شناخت یا تنظیم شناخت است و به دو بعد دانش فراشناختي

ناباروری با طیف گسترده آسیبهای روانشناختي شامل کاهش

و تجربه فراشناختي ،تقسیم مي شود .دانش فراشناختي شامل سه

سطح عزتنفس ،افزایش سطح تنیدگي ،کاهش تابآوری،

طبقه دانش درباره «خود ،تكلیف و راهبردهای شناختي» است

اضطراب ،افسردگي ،عصبانیت ،کاهش تحمل رواني ،احساس

( .)15در الگوی فراشناختي بر این باور است که افراد به این

خودکوچکبیني ،احساس ناکارآمدی ،اختالل عملكرد جنسي،

دلیل در دام هیجاني گرفتار ميشوند که فراشناختهای آنان به

مشكالت زناشویي و تعارضات زناشویي همراه است (.)8-4

الگوی خاصي از پاسخ دهي به تجربههای دروني منجر ميشود

عالوه بر این یوسف ،مایتاما ،آمدو ،احمد و ام بیبو ( )9نشان
داده اند که زنان نابارور به دلیل تجربه ناباروری ،پریشاني

که موجب تداوم هیجان منفي و تقویت باورهای منفي ميشود
(.)16

روانشناختي عمیق و شدیدی را تحمل ميکنند که این شرایط

دیگر مولفهای که ميتواند با پریشاني روانشناختي دارای

ميتواند منشا مداوم استرسهای اجتماعي و روانشناختي گردد.

رابطه باشد ،اجتناب تجربهای است .اجتناب کردن از تجارب

پریشاني روانشناختي ناراحتي خاص و حالت هیجاني است که

دروني (مثل هیجانهای منفي ،افكار و حسهای بدني) اجتناب

توسط افراد به طور موقت یا دائم در پاسخ به استرسهای خاص و

تجربهای گفته ميشود .این سازه شامل دو بخش است :بيمیلي

درخواستهای آسیب را تجربه ميشود ( .)10افزون بر این،

نسبت به برقراری تماس با تجارب شخصي و تالش برای اجتناب

پریشاني روانشناختي حاالت ذهني ناخوشایند افسردگي و

از تجارب دردناک یا وقایعي که باعث فراخواندن این تجارب

اضطراب است که هر دو عالئم هیجاني و فیزیولوژیكي را دارد

ميگردند ( .)17اجتناب تجربهای ،سازهای است که به منظور

( .)11نتایج مطالعات بیانگر این است که پریشاني روانشناختي به

اجتناب از تجارب دردناک به کار برده ميشود و شامل دو

عنوان یک اختالل هیجاني ممكن است عملكرد اجتماعي و

بخش بيمیلي نسبت به برقراری تماس با تجارب شخصي و

زندگي روزمره افراد را تحت تأثیر قرار دهد ( .)12پریشاني

تالش برای اجتناب از تجارب دردناک است ( .)18اجتناب

روانشناختي سبب ميشود که به مرور زمان تحمل پریشاني افراد

تجربهای به منظور کاهش یا تغییر افكار ،احساسات یا حسهای

نیز کاهش یافته و رفتارهای ناسازگارانه بیشتری را از خود نشان

ناراحت کننده عمل ميکند و در افراد با نشانههای افسردگي و

دهد .تحمل پریشاني اغلب به عنوان توانایي ادراک شده

تجارب بالیني آسیبزا بیشتر از افراد غیربالیني است ( .)19نتایج

خودگزارشي یک فرد برای تجربه و تحمل حالتهای هیجاني ،یا

پژوهشهای بسیاری بیانگر آن است که اجتناب تجربهای با
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شكلگیری و تداوم آسیبهای روانشناختي و هیجاني همراه
است (.)20

مومنه قادری و همكاران

حال با توجه به آسیب روانشناختي در زنان نابارور همچون
پریشاني روانشناختي و لزوم شناسایي مولفههای روانشناختي،

مولفههای روانشناختي ،شناختي ،هیجاني و اجتماعي

شناختي ،هیجاني ،اجتماعي و فردی مرتبط با این آسیبها و از

مختلفي هستند که ميتوانند رابطه بین متغیرهای گوناگون را در

طرفي لزوم بررسي نقش میانجیگر مولفههای مهم مرتبط با

جامعههای آماری مختلف تحت تاثیر قرار دهند .یكي از

ناباروری همچون سازگاری با ناباروری و همچنین عدم انجام

مولفههایي که ميتواند منجر به کاهش استرس ،اضطراب،

پژوهشي در راستای بررسي نقش باورهای فراشناختي و اجتناب

افسردگي و به زبان کلي منجر به بهبود مولفههای روانشناختي

تجربهای در پیشبیني پریشاني روانشناختي با میانجیگری

سازگارانه زنان نابارور گردد ،سازگاری با ناباروری است (.)21

سازگاری با ناباروری در زنان نابارور ،پژوهشگر بر آن شد تا

بر همین اساس با توجه به نقش برجسته سازگاری با ناباروری در

نقش میانجیگر سازگاری با ناباروری را در رابطه بین باورهای

زنان نابارور در جهت کاهش آسیبهای روانشناختي ،در

فراشناختي و اجتناب تجربهای با پریشاني روانشناختي در زنان

پژوهش حاضر تصور بر این است که این متغیر بتواند نقش

نابارور را مورد بررسي و آزمون قرار دهند.

میانجي را در رابطه بین تنظیم شناختي هیجان ،پردازش هیجاني ،
باورهای فراشناختي و اجتناب تجربهای با پریشاني روانشناختي

روش کار

در زنان نابارور را ایفا نماید .سازگاری زنان نابارور با مسئله

پژوهش حاضر یک پژوهش همبستگي از نوع مدلسازی

ناباروری خود ،ميتواند به عنوان یكي از مهمترین عوامل

معادالت ساختاری بود که اساساً ترکیبي از تحلیل مسیر و تحلیل

تاثیرگذار بر دیگر فرایندهای روانشناختي ،اجتماعي و ارتباطي

عاملي تاییدی است .جامعه آماری پژوهش شامل زنان نابارور

آنان به شمار رود .چرا که تجربه ناباروری در بعضي افراد،

مراجعه کننده به مرکز ناباروری رویان شهر تهران در سه ماهه

همانند یكي از بدترین رویدادهای زندگي همانند مرگ همسر

تابستان سال  1398بود .تعیین حداقل حجم نمونه الزم  ،برای

بوده در حالي که برای برخي دیگر از افراد ،تا این اندارزه مهم

مدلیابي بسیار با اهمیت است .بسیاری از پژوهشگران حداقل

نیست ( .)22سطوح سازش با ناباروری تحت تاثیر عوامل متعدد

حجم نمونه الزم را  250نفر اعالم کرده اند ( .)27بر این اساس

شخصي ،ارتباطي ،اجتماعي و خانوادگي متفاوت است .شواهد

تعداد نهایي حجم نمونه  350نفر بود که جهت جبران ریزش

پژوهشي نشان داده است که عواملي مثل کیفیت ارتباط زوجین،

احتمالي  400نفر در نظرگرفته شد .از این تعداد 47 ،پرسشنامه به

باورهای شخصي آنان و حمایت اجتماعي ميتوانند سطوح

دلیل مخدوش بودن و  3نفر هم به علت پاسخگویي ناقص

سازش زوجین با ناباروری را تحت تاثیر قرار دهند ( .)23تنوع

حذف و تعداد  350پرسشنامه وارد پژوهش شد .در پژوهش

میزان سازگاری منعكس کننده آسیبهای درون فردی است که

حاضر از روش نمونهگیری در دسترس استفاده شد .بدین

بر ظرفیت افراد جهت سازگاری با حوادث استرسزای زندگي

صورت که از بین زنان نابارور مراجعه کننده به مرکز ناباروری

همانند ناباروری تاثیر ميگذارد ( .)24زناني که ناباروری خود را

رویان شهر تهران در سال  ،1398با توجه به مالکهای ورود به

ميپذیرند ،روابطشان صمیمانهتر از قبل شده و آسیبهای بالیني

پژوهش تعداد  350زن نابارور انتخاب و پرسشنامههای پژوهش

کمتری در این افراد مشاهده ميشود ( .)25در صورتي که فرد

به آنان ارائه شد .مالکهای ورود به پژوهش شامل :داشتن

نتواند به طور مثبت با ناباروری خود سازگاری پیدا کند ،به دنبال

جنسیت زن ،داشتن مشكل ناباروی ،تمایل به حضور در پژوهش،

آن پاسخهای غیرموثر آشكار شده و نگراني به وجود ميآید

عدم دریافت مداخله روانشناختي در حین انجام پژوهش ،داشتن

(.)26

دامنه سني  25تا  45سال و حداقل سواد سیكل بود .همچنین
مالکهای خروج از پژوه ،عدم تمایل به ادامه حضور در
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پژوهش ،پاسخ مخدوش به پرسشنامهه و بروز حوادث پیشبیني

( )29همساني دروني پرسشنامه ( )/89-/71درگروه های بالیني و

نشده بود .جهت رعایت اخالق در پژوهش ،رضایت زنان برای

غیربالیني رضایت بخش بود .به عالوه اجتناب تجربهای از هیجان

شرکت در پژوهش کسب و از کلیه مراحل انجام پژوهش آگاه

با نشانه های افسردگي و اضطراب ،مشكل در تنظیم هیجان و

شدند .عالوه بر این به این افراد اطمینان داده شده که اطالعات

شاخصهای ناراحتي در پرسشنامه سالمت روان رابطه معناداری

آنها به شكل محرمانه باقي خواهد ماند و نتایج پژوهش به

را نشان داد .همچنین نتیجه روایي افتراقي نشان داد عامل اجتناب

صورت بينام منتشر خواهد شد.

از تجارب هیجاني در دو گروه بالیني و غیربالیني تفاوت
معناداری دارد .ولي عامل کنترل روی زندگي تفاوت معناداری

ابزار پژوهش

در دو گروه نشان نداد .در پژوهش حاضر نیز پایایي با استفاده از

پرسشنامه پذیرش و عمل :پرسشنامه پذیرش و عمل را بوند

ضریب آلفای کرونباخ برای زیرمقیاسهای اجتناب از تجارب

و همكاران ( )28ساخته اند .یک نسخه  10مادهای از پرسشنامه

هیجاني و کنترل روی زندگي به ترتیب  ،0/81و  0/83و برای

اصلي است .این پرسشنامه سازهای را ميسنجد که به تنوع،

نمره کل پرسشنامه  0/82به دست آمد.

پذیرش ،اجتناب تجربهای و انعطافناپذیری روانشناختي

پرسشنامه پریشاني روانشناختي :پرسشنامه پریشاني

برميگردد .در ایران عباسي ،فتى ،مولودی و ضرابي ()29

روانشناختي که وضعیت رواني بیمار را طي یک ماه اخیر

مشخصات روانسنجي این پرسشنامه را در پژوهشي گزارش

بررسي ميکند ،توسط کسلر و همكاران ( )30به صورت 10

دادند .تحلیل عاملي اکتشافي  2عامل اجتناب از تجارب هیجاني

سؤالي تنظیم شد .پاسخ سؤاالت ،به صورت  5گزینهای تمام

و کنترل روی زندگي را نشان داد .گویه ها براساس مقیاس 7

اوقات =  ،4بیشتر اوقات =  ،3بعضي اوقات =  ،2به ندرت =  1و

درجهای لیكرت است که از امتیاز ( 1هرگز درست نیست) تا 7

هیچ وقت = 0است که بین  0-4نمرهگذاری ميشود و حداکثر

(همیشه درست است) درجهبندی شده است .سواالت  6 ،1و 10

نمره در آن برابر  40است .پژوهشهای انجام گرفته بر روی

به شكل معكوس نمرهگذاری ميشود .حداقل نمره این

پرسشنامه پریشاني روانشناختي کسلر نشان دهنده ارتباط قوی

پرسشنامه  10و حداکثر نمره  70ميباشد .افزایش نمره در نتایج

میان نمرات باال در پرسشنامه پریشاني روانشناختي کسلر و

حاصل از اجرای این پرسشنامه بیان کننده افزایش اجتناب

تشخیص بیماریهای خلقي و اضطرابي توسط فرم مصاحبه

تجربهای وکاهش انعطافپذیری روانشناختي آزمودني است.

تشخیصي بینالمللي مرکب ( )CIDIميباشد .همچنین ارتباط

مشخصات روانسنجي نسخه اصلي بدین شرح است :نتایج 2816

کمتر ولي معنادار میان نمرات پرسشنامه و بیماریهای رواني

شرکت کننده با  6نمونه نشان داد که این ابزار پایایي ،روایي و

دیگر وجود دارد ( .)31افزون بر آن ،پرسشنامه پریشاني

اعتبار سازه رضایتبخشي دارد .میانگین ضریب آلفا  84/0و

روانشناختي کسلر دارای حساسیت و ویژگي مناسبي برای

پایایي بازآزمایي در فاصله  3و  12ماه به ترتیب  0/81و  0/79به

غربالگری افراد مبتال به اضطراب و افسردگي ميباشد و نیز این

دست آمد .نتایج نشان داد که پرسشنامه پذیرش و عمل به

ابزار برای مهار و نظارتهای بعد از درمان مناسب است (.)30

صورت همزمان ،طولي و افزایشي دامنهای از نتایج از سالمت

مطالعات دیگر نیز حاکي از معتبر بودن این پرسشنامه برای

ذهني تا میزان غیبت از کار را پیشبیني ميکند که همسان با

مطالعات غربالگری و شناسایي اختالالت رواني است (.)32

نظریه زیربنایي آن است .این ابزار همچنین اعتبار تمیزی مناسبي

چنانكه واسیلیادیس و همكاران ( )31و اندرسون و همكاران

را نشان ميدهد .به نظر ميرسد نسخه دوم پرسشنامه پذیرش و

( )33قابلیت اعتماد و درستيآزمایي محتوایي این پرسشنامه را بر

عمل مفهوم مشابه با نسخه اول را اندازه ميگیرد ،اما ثبات

جمعیت سالمندان قابل قبول گزارش کردهاند .یعقوبي ( )34نیز

روانسنجي بهتری دارد ( .)28در پژوهش عباسي و همكاران

در ایران در پژوهشي قابلیت اعتماد پرسشنامه را با روش آلفای
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مومنه قادری و همكاران

کرونباخ  0/83گزارش کردهاند .همچنین این پژوهشگران

آلفای کرونباخ برای زیرمقیاسهای باورهای نگراني مثبت،

درستيآزمایي محتوایي این پرسشنامه را مطلوب گزارش

باورهای فراشناختي منفي ،کارآمدی شناختي پایین ،باورهای

کردهاند .قابلیت اعتماد این پرسشنامه در پژوهش حاضر با

فراشناخت منفي در مورد افكار و خودآگاهي شناختي به ترتیب

استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  0/88محاسبه گردید.

 0/85 ،0/81 ،0/83 ،0/84و  0/88محاسبه گردید.

پرسشنامه باورهای فراشناختي :پرسشنامه باورهای فراشناختي

مقیاس سازگاری رواني -اجتماعي با بیماری :مقیاس

توسط ولز و کاترایت-هاتون در سال  2004تهیه شده است .این

سازگاری رواني -اجتماعي با بیماری شامل  41سوال است که

پرسشنامه یک مقیاس خودگزارشي  30آیتمي است که

در یک مقیاس چهار درجهای صفر تا سه شامل هفت حوزه

تفاوتهای فردی را درمورد باورها فراشناخت ،قضاوتها و

جهتگیری مراقبت بهداشتي (با  8عبارت) ،محیط شغلي (با 6

گرایشات نظارتگری ارزیابي ميکند .این مقیاس دارای پنج

عبارت) ،محیط خانه (با  8عبارت) ،روابط جنسي (با  6عبارت)،

خردهمقیاس ميباشد شامل باورهای نگراني مثبت ،باورهای

گستره روابط خانوادگي (با  5عبارت) ،محیط اجتماعي (با 6

فراشناختي منفي ،کارآمدی شناختي پایین ،باورهای فراشناخت

عبارت) و درماندگي روانشناختي (با  7عبارت) است (.)37

منفي در مورد کنترل افكار و خودآگاهي شناختي است .پاسخ به

الزم به ذکر است که در پژوهش حاضر به دلیل عدم اشتغال تمام

سواالت آن در قالب یک مقیاس چهار درجهای لیكرت -1

افراد حاضر در پژوهش زیرمقیاس محیط شغلي حذف گردید .با

موافق نیستم الي-4کامال موافقم محاسبه ميشود .سواالت ،5 ،3

توجه به شیوه نمرهگذاری این پرسشنامه ،تنها مولفه درماندگي

 18 ،16 ،12و  30به شكل معكوس نمرهگذاری ميشوند .برای

روانشناختي دارای نمره معكوس ميباشد .بدین معني که کسب

محاسبه امتیاز مربوط به هر بعد ،امتیاز مربوط به تک تک

نمره کمتر نشان دهنده درماندگي روانشناختي باالتر است .دامنه

سواالت آن بعد را باهم جمع ميشوند .شیرینزاده دستگردی

نمرات این پرسشنامه بین  40تا  160است .در مطالعه اصلي

( )35این پرسشنامه را برای جمعیت ایران ترجمه و آماده نموده

پایایي با استفاده از آلفای کرونباخ برای هر یک از

است .ضریب آلفای کرونباخ کل مقیاس در نمونه ایراني 0/91

زیرمقیاسهای ذکر شده به ترتیب ،0/83 ،0/77 ،0/76 ،0/47

گزارش شده است و برای خرده مقیاسهای باورهای نگراني

 ،0/80 ،0/62و  0/85گزارش شده است .روایي سازه این مقیاس

مثبت ،باورهای فراشناختي منفي ،کارآمدی شناختي پایین،

با استفاده از تحلیل عاملي اکتشاني به روش چرخش واریماکس

باورهای فراشناخت منفي در مورد افكار و خودآگاهي شناختي

حاکي از آن بود که این هفت مؤلفه در مجموع  63٪و هر یک

به ترتیب در نمونه ایراني  0/80 ،0/81 ،0/86 ،0/87و 0/71

از زیرمقیاسها به ترتیب  ٪5 ،7٪ ،7٪ ،8٪ ،9٪ ،10٪ ،18٪از

گزارش شده است .همچنین روایي محتوایي این پرسشنامه به

واریانس کل متیاس را تبیین ميکنند .در مجموع بررسي ویژگي

وسیله دو روانشناس بالیني و یک روانپزشک بررسي و به

های روانسنجي مقیاس سازگاری رواني اجتماعي نسبت به

منظور سنجش انسجام دروني از طریق روش دو نیمه کردن و از

بیماری حاکي از آن است که این مقیاس از شاخص های پایایي

طریق روش آلفای کرونباخ ضریب  ٪79بدست آمده است

و روایي رضایت بخش برخوردار است ( .)38پایایي پرسشنامه

( .)35پایایي پرسشنامه رئیسي ( )36در این پژوهش به وسیله

حاضر در این پژوهش با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای

ضریب آلفای کرونباخ برای زیرمقیاسهای باورهای نگراني

زیرمقیاسهای جهتگیری مراقبت بهداشتي ،محیط خانه ،روابط

مثبت ،باورهای فراشناختي منفي ،کارآمدی شناختي پایین،

جنسي ،گستره روابط خانوادگي ،محیط اجتماعي و درماندگي

باورهای فراشناخت منفي در مورد افكار و خودآگاهي شناختي

روانشناختي به ترتیب  0/75 ،0/81 ،0/79 ،0/79 ،0/72و 0/81

به ترتیب  0/84 ،0/86 ،0/81 ،0/83و  0/89محاسبه گردید.

و برای نمره کل آزمون  0/78محاسبه گردید.

پایایي پرسشنامه حاضر در این پژوهش با استفاده از ضریب
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در پژوهش حاضر از آمار توصیفي و آمار استنباطي استفاده

تجربهای

شد .در قسمت آمار توصیفي ،شاخصهای مرکزی نظیر میانگین

پریشاني

و انحراف معیار ،و در قسمت آمار استنباطي برای تجزیه و تحلیل
دادهها و آزمون فرضیهها ،از ماتریس همبستگي پیرسون،

350

28/59

8

5/63

36

روانشناختي
سازگاری

با

350

93/54

52

12/11

131

ناباروری

رگرسیون چندگانه و مدلسازی معادالت ساختاری استفاده شد.
الزم به ذکر است که در پژوهش حاضر ،جهت تجزیه و تحلیل
آماری ،از نرم افزار  SPSSو  Amosنسخه  23استفاده شد.

نتایج ارائه شده در جدول  1حاکي از آن است که در گروه
نمونه پژوهش میانگین و انحراف معیار متغیر باورهای فراشناختي
( ،)69/25 ± 9/11متغیر اجتناب تجربهای (،)34/55 ± 7/21

یافتهها
دادههای جمعیت شناختي بیانگر آن بود که میانگین سني
زنان حاضر در پژوهش  38/4سال بود .همچنین بیشتر این افراد
دارای سطح تحصیالت دیپلم بودند ( 163نفر معادل 46/57
درصد) .عالوه بر این بیشتر این افراد خانهدار بودند ( 254نفر
معادل  74/70درصد).

تجربهای ،پریشاني روانشناختي و سازگاری با ناباروری
نمونه

میانگن

350

69/25

انحراف

کمترین

باالترین

اجتناب

نتایج تحلیل آزمون همبستگي پیرسون ،پیشفرضهای
آزمونهای پارامتریک مورد سنجش قرار گرفت .بر همین اساس
نتایج آزمون شاپیرو ویلک بیانگر آن بود که پیشفرض نرمال

معیار

نمره

نمره

9/11

41

96

34/55

7/21

20

اجتناب تجربهای ،پریشاني روانشناختي و سازگاری با ناباروری
برقرار است ( .)p>0/05همچنین پیشفرض همگني واریانس نیز
توسط آزمون لوین مورد سنجش قرار گرفت که نتایج آن
معنادار نبودکه این یافته نشان ميداد پیشفرض همگني
واریانسها در متغیرهای باورهای فراشناختي ،اجتناب تجربهای،
پریشاني روانشناختي و سازگاری با ناباروری رعایت شده است

فراشناختي
350

با ناباروری ( ،)93/54 ± 12/11به دست آمده است .قبل از ارائه

بودن توزیع نمونهای دادهها در متغیرهای باورهای فراشناختي،

جدول .1یافتههای توصیفي باورهای فراشناختي ،اجتناب

باورهای

متغیر پریشاني روانشناختي ( )28/59 ± 5/63و متغیر سازگاری

( .)p>0/05حال به ارائه نتایج جداول استنباطي پرداخته ميشود.

58

جدول  .2تحلیل همبستگي پیرسون بین باورهای فراشناختي ،اجتناب تجربهای ،پریشاني روانشناختي و سازگاری با ناباروری
متغیرها
باورهای فراشناختي

اجتناب تجربهای

سازگاری با ناباروری

پریشاني روانشناختي

باورهای فراشناختي

اجتناب تجربهای

سازگاری

با

پریشاني

ناباروری

روانشناختي

همبستگي پیرسون

1

**-0/63

**0/38

**

مقدار معناداری

-

0/0001

0/0001

0/0001

تعداد نمونه

350

350

350

350

همبستگي پیرسون

**

1

**

**

-0/63

-0/74

-0/56

0/49

مقدار معناداری

0/0001

-

0/0001

0/0001

تعداد نمونه

350

350

350

350

همبستگي پیرسون

**

**

1

**

مقدار معناداری

0/0001

0/0001

-

0/0001

تعداد نمونه

350

350

350

350

همبستگي پیرسون

**

**

**

1

0/38

-0/56

-0/74

0/49

-0/79

-0/79

مومنه قادری و همكاران
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مقدار معناداری

0/0001

0/0001

0/0001

-

تعداد نمونه

350

350

350

350
* p >0/05 ** p > 0/01

با توجه به ضریب همبستگي پیرسون در جدول  2مشخص

فراشناختي ،اجتناب تجربهای با پریشاني روانشناختي زنان

است متغیرهای باورهای فراشناختي ،اجتناب تجربهای و

نابارور پرداخته ميشود .پس از بررسي ضرایب مسیر ،برازندگي

سازگاری با ناباروری به ترتیب به میزان  0/49 ،-0/56و -0/79

مدل پیشنهادی بررسي شد .برای تعیین کفایت برازندگي مدل

با پریشاني روانشناختي زنان نابارور همبستگي دارند .در ادامه به

پیشنهادی ،ترکیبي از شاخصهای برازندگي استفاده شد که

بررسي نقش میانجي سازگاری با ناباوری در رابطه بین باورهای

نتایج آن در جدول  3ارائه شده است.

جدول  :3شاخصهای برازندگي مدل پیشنهادی در پژوهش
χ2

DF

χ2/df

GFI

AGFI

IFI

TLI

CFI

NFI

RMSEA

53/17

22

2/41

0/955

0/910

0/972

0/963

0/971

0/953

0/076

با توجه به نتایج مندرج در جدول  3مالحظه ميشود که در

باالتر از )0/95؛ شاخص توکرلویس ( )IFIبرابر با ( 0/972مقدار

مدل پیشنهادی تحقیق برای کل نمونه آزمودنيها شاخص نسبت

مطلوب باالتر از )0/95؛ شاخص برازندگي تطبیقي ( )CFIبرابر با

مجذور خي بر درجه آزادی ( )χ2/dfبرابر با ( 2/41مقدار مطلوب

( 0/971مقدار مطلوب باالتر از )0/95؛ شاخص برازندگي هنجار

کوچكتر از )3؛ شاخص نیكویي برازش ( )GFIبرابر با 0/955

شده ( )NFIبرابر با ( 0/953مقدار مطلوب باالتر از )0/95؛ و

(مقدار مطلوب باالتر از )0/95؛ شاخص نیكویي برازش تعدیل

شاخص جذر میانگین مجذورات خطاب تقریب ( )RMSEAبرابر

یافته ( )AGFIبرابر ( 0/910مقدار مطلوب باالتر از )0/90؛

با ( 0/076مقدار مطلوب کوچكتر از  )0/08است .این یافتههای

شاخص برازندگي فزاینده ( )IFIبرابر با ( 0/972مقدار مطلوب

نشانگر برازش مناسب مدل پیشنهادی است.
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جدول . 4ضرایب استاندارد و غیراستاندارد مسیرهای موجود در پژوهش
برآورد

خطای

برآورد

نسبت بحرانی

سطح

مسیر

غیراستاندارد

استاندارد

استاندارد

()t

معناداری ()p

باورهای فراشناختي بر سازگاری با ناباروری

0/31

0/017

0/10

2/93

0/03

اجتناب تجربهای بر سازگاری با ناباروری

-0/65

0/021

-0/68

-5/74

0/0001

سازگاری با ناباروری بر پریشاني روانشناختي

0/74

0/011

0/78

7/23

0/0001

نتایج حاصل از نمودار شماره یک و جدول شماره  4بیانگر

میانجیگری سازگاری با ناباروری در زنان نابارور صورت

آن است که مسیرهای باورهای فراشناختي بر سازگاری با

پذیرفت .نتایج نشان داد که رابطه معناداری بین متغیرها وجود

ناباروری (p=0/03؛) β=0/10؛ اجتناب تجربهای بر سازگاری با

دارد .عالوه بر این نقش میانجیگری سازگاری با ناباروری در

ناباروری (p=0/0001؛)β=/ 68؛ و سازگاری با ناباروری بر

رابطه بین باورهای فراشناختي و اجتناب تجربهای با پریشاني

پریشاني روانشناختي (p=0/0001؛  )74β=0/معنيدار هستند.

روانشناختي در زنان نابارور تایید شد.
یک بخش از یافتهها بیانگر آن بود که باورهای فراشناختي

بحث و نتیجهگیری

بر سازگاری با ناباروری در زنان نابارور تاثیر دارد .این یافته با

پژوهش حاضر با هدف بررسي نقش باورهای فراشناختي و

نتایج پژوهش احدیانفر و همكاران ( )14همسو بود .چنانكه این

اجتناب تجربهای در پیشبیني پریشاني روانشناختي با

پژوهشگران نشان دادهاند که باورهای فراشناختي ميتواند به
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مومنه قادری و همكاران

شكل معناداری روند سازگاری افراد با بیماری را تحت تاثیر قرار

مي شود که فرد نتواند تجارب دردناک گذشته خود را پذیرفته و

دهد .در تبیین یافته حاضر ميتوان گفت باورهای فراشناختي به

از این رو در مواجهه با آن در رنج است .امتناع از مواجهه با

نحوه بكارگیری دانش فرد درباره کلیه فرایندهای شناختي در

تجارب دروني خود و خاطرات تلخ نیز ميتواند روند سازگاری

جهت تحقق اهداف یادگیری و رفتاری اطالق ميشود .بنابراین

افراد با چالشهای محیطي همچون ناباروری را کند نماید؛ بدین

در این فرایند تاکید عمده بر آگاهي افراد از نظام شناختي خود

صورت که زنان نابارور در اثر وجود اجتناب تجربهای به شكل

است ،به نحوی که راههای از میان بردن موانع ارتباطي و شناختي

آگاهانه و یا ناآگاهانه از مواجهه شناختي با ناباروری خود امتناع

را ميآموزد ،شیوههای بهینه رفتار کردن در موقعیتهای

کرده و این فرایند باعث ميشود تا آنها سازگاری کمتری را با

چالشبرانگیز را پيریزی ميکنند و در همه مراحل تفكر،

ناباروری از خود نشان دهند .از طرفي دیگر باید اشاره کرد که

فعالیتهای خود را تنظیم ميکنند ( .)16بر این اساس باورهای

افرادی که دارای اجتناب تجربهای هستند ،بیشتر از افراد عادی

فراشناختي به زنان نابارور این توانایي را اعطا ميکند که در فهم

دارای احساسات یا حسهای ناراحت کننده ،نشانههای

روابط بین واقعیات موقعیت حاضر دقت کنند ،راه حل انتخابي

افسردگي و تجارب بالیني آسیبزا هستند ( .)19وجود نشانههای

خود را بررسي نمایند ،مسائل پیچیده را در قالب مراحل

افسردگي سبب کنارهگیری زنان نابارور از تعامالت خانوادگي و

جزئي تری تحلیل نمایند و با سوال کردن از خود ،جریان

اجتماعي ميشود .این فرایند باعث ميشود که به شكل

تفكرشان را کنترل کنند .این فرایند سبب ميشود تا آنها نسبت

ناخودآگاه ارتباطات هیجاني و روانشناختي زنان نابارور با

به نقاط ضعف و قوت خود بصیرت یابند .کسب آگاهي و دانش

نزدیكان و اطرافیان کاهش یابد .کاهش در ارتباطات محیطي و

در حوزه فهم واقعیتها و انتخاب راه حلهای بهنجار سبب

خانوادگي نیز سبب کاهش ادراک حمایت اجتماعي در این

شكلگیری سازگاری با چالشها همچون سازگاری با ناباروری

افراد شده و به روند ایجاد سازگاری با ناباروری آسیب وارد

در زنان نابارور ميشود .عالوه بر این کسب دانش مبني بر

ميشود.

آگاهي از قواعد ،راهبردها و اهداف مساله در اثر وجود

یافته آخر پژوهش نشانگر نقش میانجي معنادار سازگاری با

فراشناخت باعث ميشود که زنان نابارور بتوانند بطور کارآمدتر

ناباروری در ارتباط بین باورهای فراشناختي و اجتناب تجربهای با

و منعطفتری به انطباق توانایيهای شناختي خود با موقعیت

پریشاني روانشناختي در زنان نابارور بود .یافته حاضر همسو با

جدید بپردازند .بنابراین باورهای فراشناختي با ایجاد انطباق بین

یافته بشارت و همكاران ( )21بود .این پژوهشگران در نتایج

پردازش شناختي و واقعیتها و چالشهای محیطي سبب ميشود

پژوهش خود نشان دادهاند که سازگاری با بیماری ميتواند منجر

تا زنان نابارور سازگاری بهتری را با بیماری خود نشان دهند.

به کاهش آسیبهای روانشناختي بیماران شود .در تبیین یافته

بخش دیگر یافتهها نشان داد که اجتناب تجربهای بر

حاضر ميتوان گفت که سازگاری با ناباروری ميتواند منجر به

سازگاری با ناباروری در زنان نابارور تاثیر ميگذارد .یافته حاضر

کاهش نشخوار فكری ،خوددرگیری و پردازشهای شناختي و

با نتایج پژوهش ویلیامز و همكاران ( )17همسو بود .این

هیجاني آسیبزا همچون افسردگي ،اضطراب و استرس شود؛

پژوهشگران نشان دادهاند که اجتناب از تجارب هیجاني با

چرا که سازگاری با ناباروری فرد را وارد فرایند پذیرش ميکند.

آسیبهای روانشناختي و هیجاني همراه بوده و ميتواند روند

این فرایند سبب ميشود تا زنان نابارور در عین حالي که با

سازگاری افراد را در زمینههای مختلف مختل سازد .در تبیین

قدرت حل مساله در پي یافتن روشهای بهبود و باردار شدن

یافته حاضر ميتوان گفت که اجتناب تجربهای با شكلدهي

هستند ،نسبت به وجود پدیده ناباروری نیز به پذیرش ميرسند و

اجتناب فرد از تجارب روانشناختي و هیجاني خود ،سبب ایجاد

آن را قسمتي از زندگي خویش به حساب ميآورند .بر این

خودگریزی در افراد ميشود ( .)17اجتناب تجربهای سبب

اساس آنها تمام معنای زندگي خود را در باردار شدن
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بستهای آموزشي با محتوای روشهای ایجاد سازگاری با

سرمایهگذاری نكرده و به دیگر امورات زندگي و زناشویي خود

ناباروری و پذیرش آن برای جامعه زنان نابارور طراحي و اجرا

نیز توجه نشان ميدهند که این روند نیز با بهبود سالمت روان

شود تا بدین صورت گامي عملي جهت کاهش پریشاني

 باعث کاهش مولفههای روانشناختي مخرب همچون،آنها

.روانشناختي این گروه از جامعه برداشته شود

.پریشاني روانشناختي ميشود
محدود بودن دامنه تحقیق به زنان نابارور مراجعه کننده به

تضاد منافع
در این پژوهش هیچگونه تعارض منافع توسط نویسندگان
.گزارش نشده است

مرکز ناباروری رویان شهر تهران و وجود برخي متغیرهای کنترل
 وضعیت، مانند وضعیت هوشي زنان حاضر در پژوهش،نشده
مالي خانوادهها و موقعیت اجتماعي آنها و عدم بهرهگیری از
روشهای نمونهگیری تصادفي از محدودیتهای این پژوهش

تشکر و قدردانی

بود؛ بنابراین پیشنهاد ميشود برای افزایش قدرت تعمیمپذیری

مقاله حاضر برگرفته از رساله دوره دکتری تخصصي به شماره کد

 این پژوهش در سایر شهرها و، در سطح پیشنهاد پژوهشي،نتایج

اخالق

پژوهشي

، دیگر گروهها،مناطق و جوامع دارای فرهنگهای متفاوت

 بدین وسیله از تمام زنان نابارور. بودIR.IAU.FALA.REC.1398.007

.کنترل عوامل ذکر شده و روش نمونهگیری تصادفي اجرا شود

حاضر در پژوهش و مسئولین مرکز ناباروری رویان که همكاری کامل

با توجه به نقش میانجي معنادار سازگاری با ناباروری در رابطه

. قدرداني به عمل ميآید،جهت اجرای پژوهش داشتند

بین باورهای فراشناختي و اجتناب تجربهای با پریشاني

کد

و

15020705971002

 در سطح کاربردی پیشنهاد ميشود،روانشناختي در زنان نابارور
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Abstract
Introduction: infertility is phenomenon which seriously damages infertile
women’s mental health and causes psychological distress in them.
Therefore, the present study was conducted aiming to investigate the role of
metacognitive beliefs and experiential avoidance in predicting psychological
distress with the mediation of adaptation to infertility in infertile women
Materials and Methods: the research method was descriptive from
correlational and structural equations type. The statistical population of the
current study was infertile women who referred to Royan infertility center in
the city of Tehran in the third quarter of 2018. The sample of the present
study which included 350 infertile women who were selected through
convenient method. The applied questionnaires in this study included the
questionnaire of metacognitive beliefs (Wales and Kateraight-Hawton,
2004), the questionnaire of acceptance and action (Bond, et.la, 2011), the
scale of mental-social adaptation to disease (Derogits and Derogits, 1990)
and the questionnaire of psychological distress (Kesler, et.al, 2002). After
collecting the questionnaires, the analysis of data was conducted through
Pearson correlation method and structural equation.
Results: the results showed that there is a significant relationship between
variables (p<0.001). In addition, the mediating role of adaptation to
infertility was confirmed in the relationship of metacognitive beliefs and
experiential avoidance with psychological distress in infertile women.
Conclusion: considering the significant role of adaptation to infertility, it is a
necessity to provide and use the training package of adaptation to infertility
for infertile women to improve metacognitive beliefs and decrease
experiential avoidance and psychological distress of infertile women.
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