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Abstract
Aim: The aim of this research was to determine the effectiveness of
psychotherapy based on life quality on perceived social support of infertile
women. Method: The research method was quasi experimental with pre and
post-test design with control group and a one month follow-up. The statistical
population consisted of all infertile women in Arak Royan center in 2015-2016.
32 patients were chosen based on patient availability. They were peered in
accordance with research standards and were placed randomly in either an
experimental or a control group. The research tool was Zimet, Dahlem, Zimet,
& Farley’s (1988) perceived social support test and five sessions of group
therapy based on quality of life of Frish, 2006. This was done once a week and
each session lasted 90 minutes. Data was analyzed using repeated measures
analysis of variance. Results: The results showed that psychotherapy based on
quality of life increased perceived social support in the experimental group (F=
33.09, P= 0.001) and the treatment result remained constant during the followup period (F= 0.087, P= 0.001). Conclusion: The therapeutic plan of life
quality can be used as an effective way to improve perceived social support in
infertile women in promoting their mental health.
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اثربخشی رواندرمانی گروهی مبتنی بر کیفیت زندگی بر حمایت اجتماعی
ادراکشده در زنان نابارور
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چكیده
هدف :هدف پژوهش تعیین اثربخشی رواندرمانی مبتنی بر کیفیت زندگی بر حمایت اجتماعی ادراکشده
در زنان نابارور بود .روش :روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون ،پسآزمون با گروه گواه و
پیگیری یک ماهه و جامعه آماری زنان نابارور در مرکز رویان شهر اراک در سال  5931-5931بود .از میان
آنها  93نفر بهروش نمونهگیری در دسترس انتخاب ،از نظر مالکهای ورود به پژوهش همتا و به تصادف
در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شد .ابزار پژوهش پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراکشده زیمت ،داهلم،
زیمت ،و فارلی 5311 ،و  1جلسه مداخله رواندرمانی گروهی مبتنی بر کیفیت زندگی فریش5931 ،
هفتهای یکبار هر جلسه  31دقیقه بود .داده ها با استفاده از تحلیل واریانس تکرار سنجش تحلیل شد.
یافتهها :یافتهها نشان داد رواندرمانی مبتنی بر کیفیت زندگی ،حمایت اجتماعی ادراکشده گروه آزمایش
را افزایش داده ( )P= 1/115 ،F= 99/13و نتیجه درمان در مرحله پیگیری پایدار مانده است (،F= 1/117
 .)P= 1/115نتیجهگیری :میتوان از برنامه درمانی کیفیت زندگی بهعنوان روشی موثر برای بهبود حمایت
اجتماعی ادراکشده زنان نابارور سود جست و سالمت روان آنها را ارتقاء بخشید.

کلیدواژهها :حمایت اجتماعی ،کیفیت زندگی ،نابارور
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مقدمه
در مقابل باروری ،ناباروری وجود دارد که بهصورت ناتوانی در فرزندآوری بعد از یک سال فعالیت
جنسی مداوم و بدون استفاده از روشهای جلوگیری از حاملگی تعریف میشود (نواک و برک،5
3117؛ نقل از زارع ،بهرامی و سلیمانی .)5939 ،ناباروری بهمنزله فقدانی اساسی از تلخترین
تجربههای زندگی مانند مرگ یکی از بستگان درجه یک که واکنش سوگ را بهدنبال دارد ،توصیف
شده و این رویداد ،تنشی جدی در زندگی محسوب شده است و ضربه روانی شدیدی را بر زوجین
وارد میکند (آقامحمدیان شعرباف ،زارعزاده خیبری ،حروفقناد و حکمآبادی.)5939 ،
تشخیص ناباروری ،انتظارهای زوجین نابارور را از زندگی به چالش میکشد ،زیرا ناباروری یک
عامل غیر برنامهریزی شده است و بسیاری از زوجین از مهارت کافی برای مدیریت درست این
مساله برخوردار نیستند (پترسون ،نیوتن و فینگلد .)3117 ،در این پژوهش منظور از زن نابارور
زنی است که قدرت و توان تولید مثل را نداشته باشد و حداقل از یکسال قبل از مشکل ناباروری
خود مطلع شده باشد .ناباروری به دو نوع ناباروری اولیه و ناباروری ثانویه تقسیم میشود .در
ال بارداری صورت نگرفته است ،درحالیکه در ناباروری ثانویه بارداری یا
ناباروری اولیه قب ً
بارداریهای قبلی وجود دارد (پاکگوهر ،ویژه ،بابایی ،رمضانزاده و عابدینیا.)5917 ،
میزان ناباروری اولیه به سرعت در میان زنان جوان افزایش پیدا کرده است .عوامل مختلفی در
افزایش ناباروری ذکر شدهاند؛ از جمله بهتعویق انداختن باروری تا اوایل  91یا اوایل  11سالگی،
افزایش بیماریهای مقاربتی ،استفاده از روشهای ضدبارداری ویژه مثل وسیله داخل رحمی3
(مارکوین .)3155 ،طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت در سال  3153از هر زوج ،یک زوج نابارور
هستند (ماسکارناس ،فلکسمن ،بورما ،وندرپول و استیونز )3153 ،و تقریباً یک پنجم زوجین ،نابارور
هستند (زورایدا .)3151 ،از طرفی ساالنه  3میلیون زوج به این جمعیت افزوده میشود (اسپروف
و فریتز3111 ،9؛ نقل از خیرخواه ،واحدی و جنانی )5939 ،و ناباروری حدود  51-51درصد زوجین
ایاالت متحده و  31درصد کل جمعیت کشورهای غربی را تحت تأثیر قرار داده است (اسباراکلی،
مورگانت ،گوراکی ،هوفکنز ،دیلیو و گاستروگیوانی.)3111 ،
در ایران بیش از یک میلیون زوج نابارور زندگی میکنند و با توجه بهاینکه از نظر مذهبی،
تاریخی ،و فرهنگ عمومی ایران ،فرزندآوری دارای اهمیت زیادی است ،ناباروری میتواند بهعنوان
یکی از دالیل طالق مطرح شود (بهجتیاردکانی ،آخوندی ،کمالی ،فضلیخلف ،اسکندری و قربانی،
 .)5913در ایران شیوع ناباروری  31/3درصد گزارش شده است .تقریباً  5/9درصد از موارد ناباروری
1. Novak & Berek
)2. intra uterine device (IUD
3. Speroff & Fritz
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با علت زنانه 5/9 ،درصد آن به مرد و  5/9درصد آن در تعامل بین این دو نسبت داده میشود و
 31درصد باقی مانده با علت ناشناخته مشخص میشود .با اینحال ،بهنظر میرسد که زن بهطور
مداوم مسئول ناباروری یک زوج شناخته می شود و ممکن است باعث شود که شوهران این زنان،
همسر خود را طالق دهند یا این که بدون رها کردن همسر اول ،اقدام به گرفتن همسر دوم نمایند
(قرباناسماعیلی .)5933 ،اگرچه زن و شوهر هر دو این بحران را تجربه میکنند ،ولی بررسیها
نشان میدهد که اثرهای روانشناختی منفی ناباروری برای زنان در مقایسه با مردان بیشتر است
(دومار ،پنزیاس ،دوسیک ،آمورا و دالیا3111 ،5؛ نقل از مطیعی ،آقایوسفی ،چوبساز ،شقاقی،
.)5931
از مواردی که ممکن است ناباروری زنان بر آن تأثیرگذار باشد ،حمایت اجتماعی ادراکشده
است .حمایت اجتماعی ادراکشده مفهومی است که به ارزیابیهای ذهنی افراد درباره روابط و
رفتارهای حمایتی اشاره دارد (ساراسون و ساراسون .)5917 ،حمایت اجتماعی عبارت است از
کسب اطالعات ،کمکهای مادی ،توصیه سالمتی ،حمایت عاطفی از افرادی که فرد به آنها
عالقهمند است و بخشی از شبکه اجتماعی وی نظیر همسر ،بستگان و دوستان بهشمار میروند
(مارموت و ویلکینسون .)5917 ،3حمایت اجتماعی ادراک شده بهمثابه منبع مقابلهای موثر در
فرایند رویارویی با تجارب تنیدگی زا بیانگر آن است که در صورت نیاز به دیگران ،فرد از کمک
آنها بهرهمند خواهد شد (کالوت و کونور-اسمیت .)3111 ،همچنین حمایت اجتماعی شامل منابع
اجتماعی است که افراد آماده دریافت آن هستند تا روابطشان را بهبود بخشند (لورا ،گراهام ،و
ناامی3117 ،؛ نقل از خوشکنش ،اسدی ،شیرعلیپور ،کشاورزافشار .)5913 ،بنابراین زنان نابارور
بهدلیل احساس نقصی که در خود دارند ،ممکن است درکی واقعبینانه از حمایت اجتماعی دیگران
نداشته باشند .پژوهشهای زیادی نشان دادند که دریافت حمایت اجتماعی از اطرافیان تاثیر
استرس را کاهش میدهد و شرایط را بهبود میبخشد (خباز ،بهجتی و ناصری .)5931 ،یافتههای
پژوهشگران نشان داده است که درک حمایت اجتماعی میتواند از بروز عوارض نامطلوب جسمانی
و بیماری در فرد جلوگیری کند ،میزان مراقبت از خود و اعتماد بهنفس فرد را افزایش دهد و تأثیر
مثبتی بر وضعیت جسمی ،روانی و اجتماعی فرد بر جای گذارد و بهطور واضح باعث افزایش عملکرد
و بهبود کیفیت زندگی فرد شود (میکاییلی ،مختارپورحبشی و میسمی.)5935 ،
بنابراین باتوجه به موارد ذکر شده ،حمایت اجتماعی ادارکشده زنان نابارور الزم است بررسی
شود و افزایش یابد .یکی از رویکردهای درمانی که میتواند بر این مولفه اثرگذار باشد ،گروه درمانی
مبتنی بر کیفیت زندگی است که روشی جدید در حوزه روانشناسی مثبت است و با هدف ایجاد
1. Domar, Penzias, Dusek, Amora & Dallia
2. Marmot & Wilkinson
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بهزیستی ذهنی ،برای درمان اختاللهای روانی نظیر افسردگی در بافت زندگی تدوین شده است.
این درمان از ترکیب رویکرد شناختی آرون تی بک 5در سال  5311در حوزه بالینی ،نظریه فعالیت
چکس زنت میهالی 3در سال  5337با روانشناسی مثبت سلیگمن 9در سال  ،3113توسط فریش1
در سال  3111طراحی شده است (قاسمی ،کجباف و ربیعی .)5931 ،در این رویکرد ،اصول و
مهارتهایی برای کمک به مراجعان برای شناسایی ،دنبال کردن و برآوردن نیازها ،اهداف و آرزوها
در حوزههای مهم و با ارزش زندگی آموزش داده میشود .فریش (3111؛ نقل از پاداش ،فاتحیزاده
و عابدی ،)5931 ،هفده حیطه را برای گروههای بالینی و غیربالینی ارائه میدهد .در این الگو درمان
در مورد کیفیت زندگی با ایجاد تغییر شناختی-رفتاری در پنج مفهوم اصلی انجام میشود .در این
روش با ایجاد رضایتمندی بین فاصله موجود بین آنچه که شخص میخواهد و آنچه که دارد،
کیفیت زندگی افزایش مییابد (پاداش ،فاتحیزاده ،عابدی و ایزدیخواه .)5935 ،بنابراین این
رویکرد درمانی ممکن است بر حمایت اجتماعی ادراکشده زنان نابارور تأثیرگذار باشد.
سازمان بهداشت جهانی ،ناباروری را بهعنوان معضل بهداشت باروری در سراسر دنیا مطرح کرده
است (آقامحمدیان شعرباف و همکاران .)5939 ،درماندگی ،غم و افسردگی ،عصبانیت ،اختالل
عملکرد جنسی ،کاهش عزت نفس و طرد شدگی از دوستان و جامعه ،پیامدهای نامطلوبی هستند
که اغلب زوجین نابارور آن را تجربه میکنند (مالیک و کولسون3111 ،؛ نقل از جمشیدیمنش،
علیمنش ،بهبودیمقدم و حقانی .)5931 ،زنان نابارور از جمله افراد اجتماع بوده که در معرض
آسیبهای روانی و شخصیتی هستند (اوبی ،اوناه و اوکفار .)3113 ،یکی از مواردی که ممکن است
در مورد زوجین نابارور به خطر بیفتد ،حمایت اجتماعی ادراکشده این زنان است که ممکن است
تحت تأثیر ناباروری آنها قرار گیرد .حمایت اجتماعی ادراکشده بهعنوان نیرومندترین عامل
مقابلهای برای رویارویی موفقیتآمیز و آسان در زمان درگیری افراد با شرایط تنیدگیزا ،تحمل
مشکالت را برای بیماران تسهیل میکند (لی ،ییچانگ ،بوگ پارک و هانگ چانگ3111 ،1؛ نقل
از شامکوئیان ،لطفی کاشانی ،وزیری و اکبری .)5931 ،بهنظر میرسد که میتوان با آموزش برنامه
کیفیت زندگی مشکالت عمده این گروه را هدف قرار داد و در کاهش مشکالت روانشناختی به
آن ها یاری رساند تا سطح باالتری از کیفیت را در زندگی بهدست آورند .لذا هدف پژوهش حاضر
پژوهش تعیین میزان اثربخشی رواندرمانی گروهی مبتنی بر کیفیت زندگی بر حمایت اجتماعی
ادراکشده زنان نابارور بود و دو فرضیه زیر آزمون شد.
1. Aaron T. Beck
2. Csikszentimihalyi
3. Seligman
4. Frisch
5. Lee, Yae Chung, Boog Park & Hong Chung
571

فصلنامه روانشناسی کاربردی /سال /51شماره  /)91(3تابستان 5931

اثربخشی رواندرمانی گروهی مبتنی بر کیفیت زندگی بر ...

 .5رواندرمانی گروهی مبتنی بر کیفیت زندگی بر حمایت اجتماعی ادراک شده و مولفههای آن
در زنان نابارور موثر است.
 .3تاثیر رواندرمانی گروهی مبتنی بر کیفیت زندگی بر حمایت اجتماعی ادراکشده و مولفههای
آن در زنان نابارور پس از یک ماه پایدار است.
روش
پژوهش حاضر ،از نوع شبه آزمایشی با طرح پیشآزمون ،پسآزمون با گروه گواه و جامعه آماری
شامل کلیه زنان نابارور شهر اراک در سال  5931-5931بود .بهروش نمونهگیری در دسترس از
رویان ،تنها مرکز ناباروری اراک حجم نمونه  91نفر انتخاب و پس از همتاسازی  51نفر در گروه
آزمایش و  51نفر در گروه گواه جایگزین شد .از گروه آزمایش  3نفر جلسههای درمانی را کامل
نکردند ،در نتیجه تعداد به  51نفر تقلیل یافت و برای گروه گواه نیز  51نفر در نظر گرفته شد.
همتاسازی دو گروه بر اساس مالکهای ورود به پژوهش شامل رضایت آگاهانه ،توانایی شرکت در
جلسههای درمانی گروه ،حداقل تحصیالت دیپلم ،مبتال نبودن به بیماریهای مزمن جسمی ،سن
بین  31تا  11سال ،مدت زمان ازدواج بین  1تا 51سال ،گذشت حداقل یک سال از تشخیص
ناباروری آنها ،عدم سابقه استفاده از روشهای کمک باروری ،5نداشتن فرزند و فرزند خوانده و
عدم شرکت در کالسهای آموزشی روانشناختی بهطور همزمان بود.
ابزار پژوهش
 .1مقیاس حمایت اجتماعی ادراکشده .2این مقیاس چند بعدی  53گویهای توسط زیمت،
داهلم ،زیمت ،و فارلی 5311 9تهیه شده است .سازه حمایت خانواده را با گویههای 55 ،1 ،1 ،9؛
حمایت دوستان را با گویههای  53 ،3 ،7 ،1و حمایت افراد مهم در زندگی را با گویههای ،1 ،3 ،5
 51و هر یک را با  7عبارت متفاوت در طیف  7گزینهای  = 5بهشدت مخالف = 3 ،مخالف= 9 ،
نظری ندارم = 1 ،موافق و  = 1بهشدت موافق میسنجد .روایی و پایایی این مقیاس توسط زیمت
و همکاران در سال  5311در حد مطلوب گزارش شده است(زیمت و همکاران  .)5311رستمی،
شاهمحمدی ،قائدی ،بشارت ،اکبریزردخانه و همکاران ( )5913ضریب آلفای کرونباخ
خردهمقیاسهای حمایت اجتماعی را بین  1/71تا  1/13بهدست آوردهاند .سلیمی ،جوکار و نیکپور
( ) 5911پایایی مقیاس را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای سه بعد حمایت اجتماعی دریافت
1. assisted reproductive technology
)2. multidimensional scale of perceived social support (MSPSS
3. Zimet, Dahlem, Zimet, & Farley
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شده از سوی خانواده =  ،1/11دوستان =  1/11و افراد مهم زندگی =  1/13گزارش کردهاند .ضریب
آلفای کرونباخ نیز در این پژوهش برای حمایت اجتماعی ادراک شده از سوی خانواده = ،1/173
دوستان =  1/353و افراد مهم زندگی =  1/335بهدست آمد.
 .2برنامه گروهی کیفیت زندگی .این رویکرد درمانی توسط فریش در سال  3111طراحی شده
که ترکیبی از رویکرد شناختی آرون تی بک در سال  5311و روانشناسی مثبتنگر سلیگمن در
سال  3113است و نظریه کیفیت زندگی 1 ،شیوه یا الگو را برای رضایتمندی از زندگی ،بهعنوان
طرحی برای کیفیت زندگی و مداخلههای روانشناسی مثبتنگر ارائه میدهد که آموزش و درمان
مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی نامیده میشود .این  1شیوه یا الگو عبارت از عامل اول شرایط
زندگی ،5عامل دوم نگرش ،3عامل سوم معیارهای خرسندی ،9عامل چهارم ارزش ها 1و عامل پنجم
رضایتمندی کلی 1است .این پنج مفهوم بهطور خالصه کاسیو 1نامیده میشود که پنج خط مشی
برای ایجاد رضایت در این حوزهها است و از کنار هم گذاشتن حرف اول پنج مفهوم اصلی ساخته
شده است .فریش  3111پژوهشهای خود را در زمینه اعتبار پیشبین کیفیت زندگی به حیطههای
کامال جدید گسترش داد و توانایی رضایتمندی از زندگی را در حفظ موقعیت تحصیلی در مراکز
مشاوره دانشجویی در مورد  3573نفر از دانشجویان دانشگاه که برای رواندرمانی فردی مراجعه
کرده بودند ارزیابی و با استفاده از رویکرد روزباچر و میلر 5333 7در دانشگاه مینه سوتا در زمینه
وارسی اعتبار روزباچر و میلر  ،5333همبستگی با مقیاس رضایت مندی از زندگی پاوت و دینر1
 5339را برابر  1/11و همبستگی با شاخص کیفیت زندگی فرانزو پاور 3در سال  5333را برابر
1/71گزارش کرد .اعتبار درمان اغلب در مورد مقیاسهای کیفیت زندگی که با وضعیت سالمت
ارتباط دارد ثبت شده است (فریش3111 ،؛ نقل از پاداش و همکاران .)5931 ،در این پژوهش
فهرست محتوایی برنامه کیفیت زندگی بهتفکیک جلسهها و شرح فعالیتهای هر جلسه بهشرح
زیر بود.
جلسه اول .هدف معارفه و آشنایی افراد گروه باهم و با رواندرمانگر و همچنین تشریح برنامه
کیفیت زندگی و مرور اجمالی زیربنای نظری آن بود .در این جلسه پیشآزمون اجرا و درباره نقش
1. cirumstance
2. attitude
3. standards of fulfillment
4. importance
5. overall satisfaction
6. CASIO
7. Bucher & Miller
8. Pavot & Diener
9. Ferrans & Powers
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کیفیت زندگی در سالمت روان و بهزیستی ،ناباروری ،حمایت اجتماعی ادراکشده ،و درمان مبتنی
بر کیفیت زندگی در کنار اهمیت انجام کامل تکالیف منزل بحث شد.
جلسه دوم .هدف این جلسه آموزش الگوی کاسیو بود که متشکل از حروف اول پنج کلمه شرایط
زندگی ،نگرش ،معیارهای تعریفشده ،ارزشها و رضایت کلی از زندگی است .این الگو میخواهد
نشان دهد که رضایت فرد از زندگی تا حد زیادی متشکل از مجموعه رضایتمندی در پنج زمینه
ویژه مذکور و در واقع قرار است تغییر شناختی و رفتاری در پنج مفهوم ایجاد شود .در این جلسه
کاسیو به آزمودنیها آموزش داده شد .سپس با توافق بر حوزههای مهم کیفیت زندگی از بین
شانزده حوزه اصلی جلسه ادامه یافت و کاربرگ تکلیف برای جلسه بعد به اعضا داده شد.
جلسه سوم .هدف این جلسه مرور جلسه قبل و گزارش شخصی افراد بود .مهارت بینش و کیک
شادمانی به آنها آموزش داده شد و بهصورت کاربرگ در اختیار آنها قرار گرفت .به اینصورت که
از آزمودنیها خواسته شد اهداف و الویتهای مهم و معنیدار زندگی خود را تعیین و چارچوب
کل زندگی را فراهم کنند .مراجعان آموختند روزانه بهمدت دو هفته موفقیتهای بزرگ و کوچک
و دستاوردها و تجارب مثبت روزانه خود را در کاربرگها بنویسند.
جلسه چهارم .هدف این جلسه آموزش و ارائه مهارت برنامه فعالیت روزانه 5بود .برای اینکار از
آزمودنیها خواسته شد شواهد عینی و مشخص پیشرفت و هر نوع تجربه خوشایند را که دستاورد
یا رضایتمندی آنهارا در طی روز نشان میدهد ثبت و یادداشت کنند .سالمتی مطابق با درمان
مبتنی بر کیفیت زندگی و ارتباط شادکامی با سالمت روانی و جسمانی تعریف؛ و عادتهای غلط
در مورد سالمتی ،بایدها و نبایدها ،عادتهای رفتاری و فکری اشتباه ،نگرانی بیمورد درباره سالمتی
بررسی شد .استفاده از «فهرست توانمندیها» آموزش داده شد و از آزمودنیها خواسته شد تا
توانمندیهای خود را بنویسند و این فهرست را همواره در دسترس داشته باشند تا بتوانند اغلب
وقتها آن را مشاهده کنند و هرقدر میتوانند موارد بیشتری را بهخاطر بیاوردند و سعی کنند
شرح و بسط بیشتری به این موارد بدهند و احساس مثبت خود را به آن بیفزایند .در طی روز هم
تامل کنند و حداقل سه مورد از استعدادها ،موهبتها ،توانمندی و استعدادهای خود را بنویسند.
سپس برگه فهرست نیازمندیهای آرامش در زوجها ،بهعنوان تکلیف خانگی در اختیار آزمودنیها
قرار گرفت .این برگه متشکل از یک جدول دو ستونی «آنچه میتواند تا حدودی تغییر کند» و
«آنچه که غیرقابل تغییر است» بود .از آنها خواسته شد این برگه را در مورد همسرشان پر کنند
و مواردی را که فکر میکنند قابل تغییر یا غیر قابل تغییر است ،یادداشت کنند و درباره تکالیفی
که باید انجام گیرد با شریک زندگی خود گفتگو کنند.
)1. daily activity plan (DAP
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جلسه پنجم .هدف این جلسه آموزش تمرین آرامش عضالنی پیشرونده 5بود .آموزش این روش
تقریبا  91دقیقه طول کشید و افراد توانستند در جلسه آن را ضبط و سپس به نوار آموزشی گوش
کنند .در این مرحله مهارت پرسشهای دروغسنج و طرح پرسش در دادگاه ،در مورد افکار و باورها
آموزش داده شد و آزمودنیها توانستند افکار نارحتکننده را بهگونهایی تجسم کنند که گویی در
جلسه دادگاه هستند و میخواهند ببینند آیا آن افکار واقعا صحت دارند یا ندارند .همچنین استفاده
از برگه استرسهای شخصی و سیاهه وارسی اضطراری عود ،بهمنظور حفظ نتایج آموزش داده شد
و در نهایت جلسهها جمعبندی و پسآزمون اجرا شد.
شیوه اجرا .پس تهیه معرفینامه از دانشگاه آزاد واحد اراک ،به مرکز رویان اراک مراجعه و هدف
پژوهش برای زنان نابارور دارای مالکهای شرکت در پژوهش این مرکز بیان و از آنها خواسته شد
در زمان مشخص در مرکز مشاوره راه سبز اراک که فضایی مناسب برای برگزاری کارگاه داشت
حضور یابند .رضایتنامه کتبی حضور در جلسههای آموزشی از آنها اخذ شد و متعهد شدند بهمدت
 1جلسه هفتگی  31دقیقهای تحت رواندرمانی گروهی مبتنی بر کیفیت زندگی قرار گیرند .گروه
گواه با گروه آزمایش همتا شد و در فهرست انتظار قرار گرفت و مداخلهای دریافت نکرد .بعد از
اتمام جلسهها و یکماه بعد در مرحله پیگیری هر دو گروه به پرسشنامه پژوهش پاسخ دادند.
موازین اخالقی شامل در نظر گرفتن رضایت زنان نابارور برای شرکت در جلسهها ،اخذ مجوز و
تاییدیه های الزم از مسئوالن ذیربط قبل از اجرای پژوهش ،محرمانه نگه داشتن اسامی آزمودنیها،
اطالعات مربوط به پرسشنامه و همچنین آموزش فشرده جلسهها به گروه گواه در پایان پژوهش
رعایت شد .دادهها با استفاده از تحلیل واریانس تکرار سنجش تحلیل شد.
یافتهها
از  93نفر آزمودنی 1 ،نفر در بازه سنی  31تا  91سال 51 ،نفر در بازه سنی  91تا  91سال و 51
نفر در بازه سنی  91تا  11سال قرار داشتند .میانگین سنی گروه آزمایش  99/51با انحراف معیار
 1/11و گروه گواه برابر  91با انحراف معیار  1/51بود .وضعیت اقتصادی  1نفر از پاسخدهندگان،
خوب با درآمد بین  9تا  1میلیون در ماه 51 ،نفر متوسط با درآمد بین  5تا  9میلیون در ماه و 1
نفر ضعیف با درآمد کمتر از یک میلیون در ماه بود .مدرک  1نفر دیپلم 1 ،نفر فوق دیپلم 51 ،نفر
لیسانس و  1نفر فوق لیسانس بود .از هر گروه  7نفر شاغل و  3نفر خانهدار بود .طول مدت زمان
ازدواج پاسخدهندگان بین  1تا  51سال بود؛ بهطوریکه  1نفر  1سال 1 ،نفر  1سال 1 ،نفر  7سال،
 1نفر  1سال 1 ،نفر  3سال و  1نفر مدت  51سال از زمان زندگی مشترکشان گذشته بود.
1. progressive muscle relaxation
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جدول  .1یافتههای توصیفی دو گروه در مقیاس حمایت اجتماعی ادراکشده و خردهمقیاسهای
آن در سه مرحله اندازهگیری (تعداد = 10نفر در هر گروه)
متغیر
حمایت
خانواده
دوستان
افراد مهم و
تاثیرگذار
اجتماعی
ادراکشده

گروه
گواه
آزمایش
گواه
آزمایش
گواه
آزمایش
گواه
آزمایش

پیش آزمون
انحراف معیار
میانگین
5/11
1/71
5/11
3/51
5/13
3/53
9/11
51/53
5/11
3/13
9/13
51/31
9/11
37/1
7/57
33/11

پس آزمون
انحراف معیار
میانگین
5/13
3/53
3/13
31/13
5/19
3/31
3/11
33/95
5/19
3/31
5/79
33/71
9/13
37/13
1/15
11/11

پیگیری
میانگین انحراف معیار
5/73
1/35
5/11
53/31
5/11
1/11
3/11
35/71
5/13
3/51
5/11
35/91
9/31
31/17
1/73
11/51

اطالعات جدول  5حاکی از بهبود میانگین نمرههای متغیر حمایت اجتماعی ادراکشده و مولفههای
شامل حمایت خانواده ،حمایت دوستان ،حمایت افراد مهم و تاثیرگذار در گروه آزمایش نسبت به
گروه گواه و نسبت به مرحله پسآزمون و پیگیری است.
جدول  .2آزمون شاپیروویلک و لون در مورد حمایت اجتماعی و خرده مقیاسهای آن در دو گروه

متغیر
حمایت
خانواده
دوستان
افراد مهم و
تاثیرگذار
اجتماعی
ادراکشده

آزمون شاپیروویلک
گروه درجهآزادی آماره معناداری
1/33
1/159 93
گواه
1/31
1/117 93
آزمایش
1/11
1/119
93
گواه
1/113 1/191 93
آزمایش
1/91
1/711
93
گواه
1/31
1/151 93
آزمایش
1/33
1/111
93
گواه
1/31
1/199 93
آزمایش

آزمون لون
درجهآزادی  3آماره
5/13
91
1/11
91
1/911
91
1/173
91
1/313
91
1/111
91
1/511
91
1/131
91

معناداری
1/93
1/119
1/11
1/73
1/19
1/13
1/13
1/71

در جدول  3نتایج آزمون شاپیروویلک بیانگر برقراری توزیع طبیعی دادهها و نتایج آزمون لون نیز
نشاندهنده برقراری همسانی واریانسها در متغیر حمایت اجتماعی و خردهمقیاسهای آن است.
جدول  .3نتایج آزمون کرویت موخلی در مورد حمایت اجتماعی و خردهمقیاسهای آن در دو گروه
درجه آزادی مقدار  pاپسیلن گرین هاوس گیزر
خی دو
آماره موخلی
حمایت
1/131
1/11
3
7/33
1/313
خانواده
1/115
1/11
3
9/31
1/111
دوستان
1/711
1/59
3
1/31
1/751
افراد مهم و تاثیرگذار
1/319
1/31
3
1/91
1/157
اجتماعی ادراکشده
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جدول  9نشان میدهد فرض کرویت و مفروضه همگنی برابری کواریانسها برقرار است و دلیلی
برای رد فرض همگنی واریانس تکرارهای مختلف آزمایش وجود ندارد .مقدار اپسیلن گرین هاوس
گیزر نشان میدهد ماتریس واریانس کواریانس الگو بهمیزان جزئی از الگوی آماری  Fانحراف دارد.
جدول  .9مشخصههای چهارگانه  Fتحلیل اندازه گیری مكرر در مورد تاثیر رواندرمانی بر
حمایت اجتماعی و خردهمقیاسهای آن در دو گروه در پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری
حمایت منبع تغییرات مجموع مجذورات درجهآزادی میانگین مجذورات F
اندازه اثر
1/311 173/53* 3111/531
5
3111/531
گروه
خانواده
3/13
95
13/171
خطا
93
3111
کل
*
1/371 551/19
3715/531
5
3715/531
گروه
دوستان
3/911
95
71/71
خطا
93
3773
کل
1/111 519/99* 3111/531
5
3111/531
گروه
افراد مهم و
3/71
95
13/71
خطا
تاثیرگذار
93
3391
کل
1/139 539/59* 31951/531
5
31951/531
گروه
اجتماعی
53/13
95
977/71
خطا
ادراکشده
93
31111
کل
*

P<1/11**P<6/15

جدول  1نشان میدهد میانگین نمرههای حمایت خانواده ،دوستان ،حمایت افراد مهم و حمایت
اجتماعی ادراکشده در دو گروه تفاوت دارد ( .)P>1/115حال آزمون بنفرونی نشان میدهد که
این تفاوت مربوط به کدام مرحله است.
جدول  .0نتایج آرمون بنفرونی در مورد حمایت اجتماعی و خردهمقیاسهای آن در سه مرحله
پیگیری-پسآزمون
پیگیری-پیشآزمون
پسآزمون-پیشآزمون
متغیر
تفاوت میانگین
تفاوت میانگین
تفاوت میانگین
حمایت
-1/13
*-55/13
*-51/17
خانواده
*
-1/13
53/37
*-53/31
دوستان
-1/11
*-59/31
*-59/31
افراد مهم و تاثیرگذار
*
-1/13
-97/71
*-97/17
اجتماعی ادراکشده
*

P<1/11 **P<6/15

جدول  1نشان میدهد که تفاوت میانگین بین نمرههای حمایت اجتماعی و خردهمقیاسهای آن
بین مراحل پیشآزمون با پسآزمون و پیگیری معنادار است ( .)P>1/115اما تفاوت میانگین بین
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پسآزمون و پیگیری معنادار نیست .این تفاوت بیانگر آن است که نتایج حاصل در مرحله پیگیری
بازگشت نداشته و اثر برنامه رواندرمانی پایدار بوده است.
بحث و نتیجهگیری
یافتههای این پژوهش حاکی از اثربخشی رواندرمانی گروهی مبتنی بر کیفیت زندگی بر حمایت
اجتماعی ادراکشده و مولفههای آن در زنان نابارور گروه آزمایش و پایداری این تاثیر در مرحله
پیگیری یک ماهه بود .در نظریه کیفیت زندگی ارزش یا اهمیتی که به حیطه ویژهای از زندگی
داده می شود ،بازتاب آرزوها و اهدافی است که بیش از هر چیز دیگر مورد عالقه فرد است و بر
قضاوتها و ارزیابی کلی از رضایت مندی از زندگی تأثیر شگرفی دارد .فرد خود را بیشتر بهسوی
همسر خوب بودن متعهد میسازد و در اینصورت رضایتمندی از زندگی بیشتر میشود .هنگام
نومیدی از یک جریان یا معنی در وضعیتی دشوار ،میتوان معانی و جریانهای دیگری را یافت که
شرایط را تحملپذیر کند؛ بهشرطی که باور داشته باشیم که راههای دیگری نیز وجود دارد.
خوشبین باشیم و برای کشف این راهها تالش کنیم و در بهبود کیفیت زندگی نیز اصول شادمانی
را خوب بهکار گیریم (فریش.)5931 ،
این رویکرد درمانی با ایجاد این باورها میتواند منجر به بهبود حمایت اجتماعی ادراک شده زنان
نابارور شود .عزتی ،نوری و حسنی ( )5933نیز در پژوهش خود نشان دادند کاهش حمایت خانواده،
باعث ایجاد افسردگی در زنان نابارور میشود .طلوعی ( )5931در پژوهشی با هدف مقایسه
بهزیستی روانشناختی و حمایت اجتماعی ادراکشده و رضایت زناشویی در زوجین نابارور با
زوجین بارور مراجعهکنندگان به مرکز نازایی میالد و درمانگاه مادر شهر تبریز به این نتیجه دست
یافت تفاوت زوجین نابارور در همه مولفههای بهزیستی روانشناختی و نیز در مولفههای رضایت
زناشویی از جمله مدیریت مالی ،اوقات فراغت ،ازدواج ،فرزندان ،اقوام و دوستان با زوجین بارور
معنادار است ،ولی تفاوت آنها در مولفههای حل تعارض ،روابط جنسی و مذهبی و همچنین در
زمینه مولفههای حمایت اجتماعی با زوجین بارور معنادار نیست .عباسیمولید ،قمرانی و فاتحیزاده
( )5911در پژوهش خود نشان دادند احساس فقدان حمایت اجتماعی ،جزء آسیبهای تجربهشده
از سوی زوجهای نابارور است.
استیوبر و های ( )3151در پژوهش خود نشان دادند افشای مستقیم زنان درباره ناباروری
بهطورمثبت و معناداری با سطح کیفیت حمایت اجتماعی ادراکشده آنها مرتبط است و با کیفیت
زندگی کلی ارتباط مثبت دارد .نتایج پژوهش دیگری با هدف تعیین اثربخشی آموزش روان درمانی
مبتنی بر کیفیت زندگی بر رضایت زناشویی نشان از تفاوت معنیدار بین میانگین نمرههای
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آزمودنیهای گروه آزمایش و گواه در مرحله پسآزمون داشت (پاداش و همکاران .)5935 ،نتیجه
پژوهش گروه مارتینز ،پترسون ،المیدا ،مسکویتا-گویماریس و کوستا ( )3159با هدف تعیین نقش
حمایت اجتماعی ادراک شده از سوی همسر ،خانواده و دوستان بر افزایش استرس ناشی از ناباروری،
این بود که استرس ناباروری با حمایت اجتماعی ادراکشده ضعیف خانوادهها برای زنان نابارور و
نیز حمایت اجتماعی ادراکشده ضعیف ازطرف همسر هم در مردان و هم در زنان نابارور مرتبط
است .حمایت اجتماعی ادراکشده از سمت دوستان چه برای زنان نابارور و چه برای مردان نابارور،
با استرس ناباروری ارتباط معناداری نداشت .اما استرس ناباروری مردان با حمایت اجتماعی
ادراکشده ضعیف دوستان و خانواده مرتبط بود .های و استیوبر ( )3151در پژوهشی نشان دادند
زنان نابارور بیشترین اختالف را بین آن حمایتی که دوست داشتند دریافت کنند و حمایتی که
میشد از سمت پزشکان متخصص دریافت کنند ،تجربه کردند و تقریباً همه آنها دوست داشتند
حمایتی بیش از آنچه دریافت کرده بودند ،دریافت میکردند .مارتینز و همکاران ( )3159در
پژوهشی چنین نتیجه گرفتند استرس ناباروری در زنان با حمایت اجتماعی ادراکشده ضعیف
خانوادهها و همسر مرتبط است.
آگوستینی ،مانتی ،پسکالیس ،پترلینی ،سال و بیلکشتاین ( )3155نیز گزارش کردند زوجین
نابارور حمایت کمتری را از افراد مهم زندگیشان دریافت میکنند .در تبیین این یافته میتوان
چنین گفت در نظریه کیفیت زندگی ،مفهوم رضایت از زندگی به ارزیابی ذهنی فرد از میزان
برآورده شدن مهمترین نیازها ،اهداف و آرزوهای وی اشاره دارد .بنابراین تصور و ادراک فرد از
فاصله بین آنچه دارد و آنچه میخواهد در زمینههای ارزشمند زندگی داشته باشد تعیینکننده
سطح رضایت یا نارضایتی از زندگی او است (اید و الرسون .)3111 ،نتایج پژوهشی با مرور 731
مقاله معتبر از سال  5331تا  3155در مورد روابط زناشویی در زنان و مردان نابارور نشان داد
ناباروری در مردان ،تأثیر منفی در روابط زناشویی ندارد .بهعالوه مردانی که مشکل ناباروری داشتند،
رضایت زناشویی باالتری در مقایسه با زنانشان نشان دادند و زنان نابارور بهطور معناداری روابط
زناشویی ناپایدارتری در مقایسه با زنان بارور داشتند (تائو ،کوتس و میکوک.)3153 ،
رویکرد درمانی کیفیت زندگی با استفاده از اصول خود از جمله اصل پذیرش و عالقه به جسم
خویش ،اصل شاهد خلق و خوی هیجانی خود ،اصل سهمیه ناکامی ،اصل عادتهای شادکامی،
اصل شوخطبعی ،اصل نشخوارهای فکری ،اصل خردورزی فردی ،اصل توجه به نقاط مثبت خویش،
اصل تفریحات سالم و چندین اصل دیگر که در هریک راهکارهایی ارایه میشود ،به زنان نابارور
میآموزد تا با ا ستفاده از تغییر نگرش در عاطفه و شادی به افزایش حمایت اجتماعی خود بپردازند.
همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که این رویکرد باعث تغییراتی در خرده مقیاسهای حمایت
خانواده ،حمایت دوستان و حمایت افراد مهم شده است .در تبیین این یافته نیز میتوان گفت این
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رویکرد با تأثیری که بر رضایت فرد از زندگی میگذارد و با تغییری که در شرایط زندگی ایجاد
میکند ،موجب میشود این زنان هم انتظار واقعبینانهتری نسبت به آنچه از دیگران انتظار دارند،
از جمله حمایت اجتماعی از سوی دیگران ،داشته باشند و هم با برقراری روابط بهتر و بیشتر ،از
حمایت باالتری برخوردار شوند .بدیهی است انجام این پژوهش در نمونهای وسیعتر و با استفاده از
ابزارهای سنجش جامعتر ،امکان تعمیم نتایج را در سطحی باالتر فراهم میسازد .همچنین الزم
است پژوهشهای متعدد دیگری در این زمینه انجام شود و گروههای جمعیتی مختلفی در این
پژوهشها بررسی شوند .پژوهشهایی کاربردی با موضوعهایی مشابه در زمینه تأثیر رواندرمانی
گروهی مبتنی بر کیفیت زندگی بر مشکالت روانشناختی دیگر در این زنان ازجمله افسردگی و
اضطراب صورت گیرد .پیشنهاد میشود در بررسیهای آینده ،پژوهشهایی که بر مداخلههای
آموزشی مانند آموزش روشهای مقابلههای موثر ،آموزش روابط متقابل زوجین ،آموزشهای روابط
جنسی مبتنی هستند ،گنجانده شوند.
از آنجایی که این رویکرد بر مهارتهای رفتاری در حوزه مسایل پزشکی و تواناییهای کارکردی
مثل کنش نقش اجتماعی اثرگذار است؛ پیشنهاد میشود متخصصان ،آموزش این رویکرد را
بهعنوان یک ضرورت جزء برنامه درمانی برای این زنان در مراکز ناباروری زنان بگنجانند .نیز ممکن
است اثرهای درمان تداوم نداشته باشد ،لذا پیشنهاد میشود این رویکرد درمانی هرچند وقت یکبار
پس از پایان درمان ،برای حفظ اثرهای درمانی تا طوالنی مدت برگزار شود .همچنین با توجه به
اثربخشی رواندرمانی گروهی مبتنی بر کیفیت زندگی ،بر حمایت اجتماعی ادراکشده زنان نابارور،
پیشنهاد میشود در مراکز درمانی کالسهای آموزشی مرتبط با این رویکرد برای این زنان توسط
متخصصان برگزار شود تا بتوان تا حد زیادی مشکالت آنها را در این زمینه مرتفع ساخت.
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پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراکشده
بهشدت مخالف

مخالف

نظری ندارم

موافق

 .5فرد ویژهای وجود دارد که در هنگام نیاز به او دسترسی داشته باشم.
 .3فرد ویژهای وجود دارد که میتوانم شادیها و غمهایم را با او در میان بگذارم.
 .9خانوادهام واقعاً سعی میکنند که به من کمک کند.
 .1وقتی که به کمک و حمایت احساسی اعضای خانوادهام نیاز دارم ،آن را از آنها دریافت میکنم.
 .1فرد ویژهای در زندگیام وجود دارد که باعث تسلی خاطرم میشود.
 .1دوستانم واقعاً سعی دارند که به من کمک کنند.
 .7در هنگام بروز مشکل میتوانم روی دوستانم حساب کنم.
 .1میتوانم در مورد مشکالتم با خانوادهام صحبت کنم.
 .3دوستانی دارم که میتوانم با آنها شادیها و غمهایم را در میان بگذارم.
 .51فرد ویژهای در زندگیام وجود دارد که برای احساساتم ارزش قائل است.
 .55خانوادهام مایلند که در مواقع تصمیمگیری به من کمک کنند.
 .53در مورد مشکالتم میتوانم با دوستانم صحبت کنم.

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

بهشدت موافق

عبارتها

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

***

535

