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نقش احساس شکست و استرس ناباروری در کیفیت رابطه زناشویی با میانجی تجارب معنوی در زنان نابارور
سیده محدثه رضائی ،1سید

محمود موسوینژاد * ،2مریم صفآرا3

 .1کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ،گروه روانشناسی ،واحد فردوس ،دانشگاه آزاد اسالمی ،فردوس ،ایران.
 .2دکتری روانشناسی ،گروه روانشناسی ،واحد فردوس ،دانشگاه آزاد اسالمی ،فردوس ،ایران.
 ..3استادیار ،گروه روانشناسی ،پژوهشکده زنان ،دانشگاه الزهرا (س) ،تهران ،ایران.

 * .2نویسنده مسئولSM.mosavinezhad.97@gmail.com :

چکیده
مقدمه و هدف :ناباروری یکی از تجربههای تلخ زندگی است که مشکالت روانشناختی متعددی را برای فرد و خانوادهاش به وجود
میآورد .لذا هدف پژوهش حاضر تدوین مدل نقش احساس شکست و استرس ناباروری در کیفیت رابطه زناشویی با میانجی تجارب
معنوی در زنان نابارور بود.
روش :مطالعه حاضر توصیفی -همبستگی از نوع معادالت ساختاری بود .نمونهای شامل  ۱2۰نفر از زنان نابارور به روش نمونهگیری
دسترس که داوطلب مشارکت در پژوهش بودند ،از میان زنان مراجعهکننده به مرکز ناباروری شهر بیرجند در سال  ۱399انتخاب
شدند .ابزارهای پژوهش شامل مقیاس احساس شکست گیلبرت و آلن ( ،)۱998استرس ناباروری نیوتن و همکاران ( ،)۱999تجارب
معنوی اندروود و ترسی ( ) 2۰۰2و کیفیت رابطه زناشویی راست و همکاران ( )۱986بود .برای تحلیل دادهها از آزمون همبستگی
پیرسون و نرمافزار مدلسازی ساختاری و الگوریتم حداقل مربعات جزئی  PLSو نرمافزار  SPSSنسخه  22استفاده شد.
یافته ها :نتایج نشان داد اثر احساس شکست ،استرس ناباروری و تجارب معنوی بر کیفیت رابطه زناشویی مستقیم و معنادار بود
( .)p>۰/۰۱همچنین تجارب معنوی در رابطه بین احساس شکست و استرس ناباروری با کیفیت رابطه زناشویی نقش میانجی داشت
()p>۰/۰۱؛ و مدل پژوهش از برازش کافی برخوردار بود.
نتیجهگیری :بر اساس نتایج پژوهش می توان گفت استرس ناباروری ،احساس شکست و تجارب معنوی از عوامل مؤثر در کیفیت رابطه
زناشویی زنان نابارور محسوب میشوند.

کلمات کلیدی :استرس ناباروری ،احساس شکست ،تجارب معنوی ،کیفیت رابطه زناشویی ،زنان نابارور.

سیده محدثه رضائی ،سید محمود موسوی نژاد ،مریم صفآرا

فرزند آوری یک ضرورت اجتمااعی و بیولاو یکی اسات کاه
گونههای انسانی از طریق فرزندان ،ماذهب ،ملیات و ارزشهاا و
سنتهایشاااان را تاااداوم میبخشاااند ( ،)۱اماااا نابااااروری
( )Infertilityدر دنیا و هماه فرهنگهاا باهعنوان یاک تجرباه
استرسزا و بحرانی و تهدیدکننده برای ثبات فاردی ،زناشاویی،
خانوادگی و اجتماعی شناختهشده است ( .)2نابااروری میتواناد
تأثیر بزرگی روی کیفیت زندگی زناشاویی ()Marital quality
زوجهای ناباارور و بهخصاو زناان بگاذارد ،ازایانرو شاناخت
عوامل مؤثر در کیفیت رابطه زناشاویی ،سابب افازایش آگااهی
مسئولین بهداشتی از نیازها و ارائه خدمات بهتر برای این گاروه
از مددجویان خواهد شد ( .)3کیفیت زناشویی ارزیابیای ذهنای
از رابطه بین همسران است و به وجود عناصری وابسته است که
باعث استحکام و تداوم این رابطه و ایجااد تفااهم میشاود (.)4
پژوهشها نشان میدهند که زوجین نابارور نسابت باه زوجاین
بارور از رضایت زناشویی ،ابراز عالقه نسبت به همسر ،ساازگاری
زناشویی ،خشنودی و رضایت جنسی پایینتری برخوردارند (-6
 .)5امروزه باوجود اینکه پیشرفت علام و تکنولو یهاای کماک
باروری ،امید زیادی را در زوجهای نابارور ایجاد کرده اسات ،اماا
درمان با روشهای نوین باروری ،پیچیاده و باا اساترس فاراوان
همراه است و استرس و پیامدهای روانی آن عامال مزاحمای در
موفقیاات درمااان بااه شاامار ماایرود( .)7اسااترس ناباااروری
( )Infertility Stressشامل تعامل بین شرایط فیزیکی مستعد
کننده ناباروری و مداخالت پزشکی ،عکسالعملهای دیگاران و
خصوصیات روانای فاردی اسات و ممکان اسات بارای ساالها
باقیمانده و با هر مداخله تشخیصی یا درماانی عاود نمایاد (.)8
استرس مرتبط با ناباروری بهصورت ترکیبی از پنج مؤلفه شامل:
نگرانی اجتماعی ،نگرانی جنسی ،نگرانی ارتباطی ،نیااز باه والاد
بودن و نپذیرفتن سبک زندگی بدون فرزند ظااهر میشاود (.)9
پژوهش رندال و بودنمن ،نشان داد که استرس از طریق کاستن
زمان باهم بودن زوجین و به اشاترا گذاری تجاارب ،تضاعیف
احساس بااهم باودن ،کااهش تعاامالت مثبات ،افازایش ایجااد
مشکالت شخصیتی و روانی ،جسمانی و روانشناختی و کااهش
خود افشاایی در زوجاین بار کیفیات و ثباات رابطاه زناشاویی
تأثیری منفی بر جای میگذارد (.)۱۰
ناتوانی در داشتن فرزند بهعنوان یک عالمت شکسات تلقای
شده و این احساس را به وجود میآورد کاه فارد کامال نیسات
( .)۱۱گیلبرت ،احسااس شکسات ( )Defeatرا باهعنوان حاس
مبارزه شکستخورده و از دست دادن و کاهش رتباه اجتمااعی
تعریف کردهاند ( .)۱2مطالعهی یاری و همکاران ،نشاان داد کاه
ناباااروری و فرآینااد درمااان آن ،بااه دنبااال خااود انااواعی از

استرسهای فردی ،خانوادگی و اجتمااعی و احسااس شکسات،
اندوه ،فقدان و خشم را به همراه دارد ،درنتیجاه افاراد احسااس
عاادم امنیاات در زناادگی زناشااویی میکننااد ( .)۱3الفتااوس و
اندریوت در مطالعه کیفی دریافتند که این گذر زنادگی دورهای
شکستخورده است که رواباط و احساساات زناان ناباارور را باا
دیگااران را تغییاار داده اساات ( .)۱4از طرفاای تجااارب معنااوی
( )Spiritual Experiencesاز بسترهایی است که نقش اساسی
و مهم در سالمت همهجانبه اعضای خانواده ایفاا میکناد (.)۱5
تجربه معنوی مجموعه ارزشها و عقاید در مورد خود و جهان و
مراقبت از بهداشت روانی خود و دیگران تلقی میشود ( .)۱6در
زمینه ارتباط تجارب معناوی بازنادگی زناشاویی زناان ناباارور،
مطالعهای بهصورت مستقیم تاکنون انجامنشده است ،اماا نقاش
تجارب معنوی در کیفیت زندگی بیماران مبتال باه ام.اس (،)۱7
زیستن در زمان حال ماردان مبتالباه سارطان ( ،)۱8امیاد باه
زندگی و اضطراب مرگ بیماران تحت جراحی باای پاس عارو
کرونر ( )۱9و بر انسجام خاانواده زناان سرپرسات خاانوار ()2۰
تأییدشده است .در هماین راساتا نتاایج مطالعاهای نشاان داد،
تجارب معنوی ،ارتباط بین متغیرهایی ازجمله خاود گذشاتگی،
مساعدت ،صمیمیت و کیفیت رواباط را تساهیل میکناد (.)2۱
لذا به نظر میرسد که معنویت بر کیفیت روابط زناشویی بهطور
مثبتی اثرگاذار اسات ،زیارا ثباات زناشاویی ،تعهاد ،عملکارد و
انسجام زناشویی را تسهیل میکند و تحمال افاراد را در تحمال
تعارضات زناشویی باال میبرد ،به این معنی که معنویت میتواند
نقش میانجیگری را در کیفیت رواباط زناشاویی داشاته باشاد
( ،)22زیرا از سویی تجرباه معناوی میتواناد باا ایجااد معناا و
مفهوم در زندگی و احساس تعلق و امیدواری باه قادرت واال بار
باور فرد به توانایی برای مواجهه با شارایط اساترسزای زنادگی
کمک کند (.)23
ناتوانی در داشتن فرزند ،استرسآور بوده ،موجاب آشافتگی
روانی و احساس شکست شده و باهعنوان یاک ضاربه پرقادرت
روابط بین زوجین و استحکام خانواده را تهدید میکند ( .)24از
سااویی نظاار بااه اهمیاات تجااارب معنااوی در بهبااود وضااعیت
روانشناختی زنان نابارور و تأثیر احتماالی آن در ساالمت و بار
نتیجه درماان و کمباود مطالعاه در زمیناه ارتبااط متغیرهاای
مذکور در جامعه زنان نابارور ،موجب شد تاا مطالعاه حاضار در
راستای هدف نقاش احسااس شکسات و اساترس نابااروری در
کیفیت رابطه زناشویی با میانجی تجارب معنوی در زنان ناباارور
انجام شود (شکل)۱؛ و به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیاا
تجارب معنوی در رابطه احساس شکسات و اساترس نابااروری
باکیفیت رابطه زناشویی ،نقش میانجی دارد؟
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کیفیت رابطه زناشویی

شکل .1مدل فرضی پژوهش
روش
پااژوهش حاضاار توصاایفی -همبسااتگی از نااوع معااادالت
ساااختاری بااود .جامعااه آماااری شااامل تمااامی زنااان نابااارور
مراجعهکننده به مرکز ناباروری شهر بیرجند در  ۱399بودند .به
پیشنهاد کلین که بیان میکند به ازای هر پارامتر محاسبهشاده
در معادالت ساختاری به ده آزمودنی نیاز است ( ،)25تعداد۱2۰
نمونه بهصورت نمونهگیری در دسترس که مال هاای ورود باه
پژوهش را داشتند ،انتخاب شدند .مال هاای ورود باه پاژوهش
شامل :تشخیص ناباروری بر اساس پرونده پزشکی ،دامناه سانی
 25الی  45سال ،سطح سواد خواندن و نوشتن ،مادت نابااروری
یک سال و بیشتر ،تمایل به همکاری داشتن باود ،و مال هاای
خااروج از مطالعااه شااامل عاادم همکاااری و مخاادوش بااودن
پرساااشنامهها باااود .ابااازار جمااا آوری اطالعاااات شاااامل
پرسشنامههای زیر بودند:
 -۱پرسشنامه احساس شکست :پرسشنامه  ۱6ساؤال احسااس
شکست توسط گیلبرت و آلان در ساال  ۱998ساختهشاده
است .این پرسشنامه بر اساس مقیاس پنجدرجهای لیکرت از
هرگز (صفر) تا تقریباً همیشه (نمره  ،)4ساه خارده مقیااس
احساااس رکااود ( ،)۱6 -۱4 -۱3 -۱۱ -۱۰ -8 -7احساااس
بازندگی ( )۱5 -۱2 -5 -3 -۱و احسااس رضاایتمندی (-2
 )9 -6 -4را میساانجد کااه سااؤاالت  4،2،6و  9بهصااورت
معکوس نمرهگذاری میشوند .لذا دامنه نمارات باین صافرتا
 64هساات و نماارات باااالتر نشاااندهنده احساااس شکساات
بیشتر است و بالعکس .گیلبرت و آلن ،در مطالعه خود روایی
سازه آن را تأیید و پایایی باه روش ضاریب آلفاای کرونباا
برای گروه زناان  ۰/94و بارای گاروه ماردان ۰/93گازارش
نمودنااد ( .)26در پااژوهش ترصاافی و همکاااران ،روایاای
محتوایی توسط چند تن از اسااتید دانشاکده روانشناسای و
علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی تأیید گردید و ضریب
پایایی به روش آلفای کرونبا برای کل آزمودنیها  ،۰/9۱در
جامعه زنان  ۰/9۱و مردان  ۰/92به دست آمد (.)27
 -2پرسشاانامه اسااترس ناباااروری :ایاان پرسشاانامه  46سااؤالی

توسط نیوتن و همکاران در سال  ۱999ساختهشاده و پانج
بعاد اساترس نابااروری شاامل اجتمااعی (سااؤاالت ،)۱۰-۱
جنسی (سؤاالت  ،)۱8-۱۱ارتباطی (سؤاالت  ،)28-۱9عادم
پذیرش سبک زندگی بدون فرزند (ساؤاالت  )36-29و نیااز
به والد شدن (سؤاالت  )46-37را بر اساس مقیااس لیکارت
از درجه کامالً مخالفم ( )۱تا کامالً ماوافقم ( )6میپاردازد و
ساااااؤاالت (-3۱-3۰-29-28-2۱-۱3-۱2-۱۰-6-5-2-۱
 )43-36-35-34-33بهصاااورت معکاااوس نمرهگاااذاری
میشوند .دامنه نمرات باین  46و  276هسات .نماره بارش
 ۱84هست بهطوریکه نمرات باالتر از  ۱84میزان اساترس
ناباااروری در حااد بااال را نشااان میدهااد و بااالعکس .روایاای
صااوری و محتااوی ایاان آزمااون توسااط نیااوتن و همکاااران
تأییدشااده اساات ،همچنااین همبسااتگی دروناای اسااترس
ادرا شده در بعد اجتماعی  ،۰/87جنسای  ،۰/77ارتبااطی
 ،۰/82عدم پذیرش سبک زندگی بدون فرزند  ،۰/8۰نیاز باه
والد بودن  ۰/84و در بعد استرس کلی ۰/93 ،باود ( .)28در
مطالعه علیزاده و همکاران ،روایی محتاوایی توساط اسااتید
تأییدشده است؛ و پایایی بر روی یک نمونه  3۰نفری از افراد
نابارور به روش همسانی درونی (ضریب آلفاای کرونباا ) باه
ترتیب برای استرس در ابعاد اجتماعی  ،۰/78جنسی ،۰/77
ارتباطی  ،۰/78سبک زندگی بدون فرزند  ،۰/75نیاز به والاد
بودن  ۰/84و استرس کلی  ۰/9۱برآورد شده است (.)29
 -3پرسشنامه تجارب معنوی :این پرسشنامه  ۱6سؤال توساط
اندروود و ترسی در سال  2۰۰2طراحیشده کاه ساه عامال
احساس حضور خداوناد (ساؤاالت  )۱،2،4،5،6،8،9،۱۰،۱۱و
ارتباااط بااا خداونااد (سااؤاالت  )3،7،8،۱2،۱5و احساااس
مساائولیت در براباار دیگااران (سااؤاالت  ۱3و  )۱4بااا روش
نمرهگذاری لیکرت  6گزینهای میسانجد (اغلاب اوقاات روز
نمره  6و هرگز یا تقریباً هرگز نمره یک) .لاذا دامناه نمارات
بین  ۱6تا  96هست که نمرات باالتر بیانگر تجاارب معناوی
بیشتر بود .اندروود و ترسای ضامن تأییاد روایای همزماان،
ثبات درونی مقیاس را با استفاده از آلفای کرونبا بررسای و
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مقادیر  ۰/94و  ۰/95را در دو بار اجرا گزارش کردهاند (.)3۰
در ایاران تقاوی و امیااری ،روایای مقیاااس را باا اسااتفاده از
روشهای روایی همزمان و تحلیال عوامال بررسای و ضامن
تأیید روایی مقیاس ،ضرایب پایایی  ۰/96بارای بااز آزماایی،
 ۰/88برای تنصیفی اسپیرمن براون و ضاریب پایاایی ۰/9۱
برای آلفای کرونبا را گزارش کردهاند (.)3۱
 -4پرساشنامه کیفیاات رابطااه زناشااویی :ایاان پرسااشنامه 28
سؤالی توسط راست و همکاران در ساال  ۱986ساختهشاده
که بر روی مقیاس چهارگزینهای (کامالً مخالف :صفرتا کامالً
موافق :نمره چهار) نمرهگذاری میشاود .ازایانرو نماره کال
بین  ۰-84در نوسان اسات .نماره بااال نشاانه وخایم باودن
کیفیت زناشویی است .در مطالعه راست و همکااران ،روایای
این پرسشنامه با  24زوج سنجیده شده است که همبستگی
میان بهبودی زوجها و مقیاس درمانگر  ۰/9۱بوده است و در
زمینه پایایی این پرسشنامه ،آلفاای کرونباا  ۰/89را بارای
زنان و  ۰/85را در مردان گزارش نمودند ( .)32در پاژوهش
عیسی نژاد ،احمدی و اعتمادی ،روایی محتوایی آن تأییدشد
و پایایی آن به شیوه آلفاای کرونباا  ۰/89باه دسات آماد
(.)33
پس از مشخص شدن زمان مراجعه افراد نمونه انتخابشاده
(تائید کمیته اخاال دانشاگاه علاوم پزشاکی بیرجناد باه کاد
 ،) IR.BUMS.REC.1399.039محقق در مرکز حاضرشده و

بعد از جلب نظر و توجیاه آناان اقادام باه توزیا و جما آوری
پرسشنامهها و پاسخنامههای مرباوط در هماان زماان و مکاان
نمودند .در مدت  4هفتاه تماامی دادههاا گاردآوری شادند .در
مرحلاه اجاارا بااهمنظور حفا مالحظااات اخالقاای در خصااو
محرمانه بودن اطالعات باه آزمودنیهاا اطمیناان داده شاد کاه
نتایج بهصورت فردی تجزیهوتحلیل واق نمیشود بلکه بهصورت
گروهی تحلیل میشوند .باهمنظور بررسای آزماون فرضایهها از
همبستگی پیرسون و نرمافزار مدلسازی سااختاری و الگاوریتم
حداقل مربعات جزئای ) (PLSنساخه  4و نارمافازار )(SPSS
نسخه  22استفاده شد.
یافتهها
نتااایج اطالعااات دموگرافیااک نشااان داد کااه از  ۱2۰نفاار
آزمودنی  32نفر در بازه سنی  2۰تا  3۰ساال ( 27درصاد)5۱ ،
نفر در بازه سنی  3۱تا  39سال ( 43درصد) و  37نفر باالی 4۰
سال سن ( 3۱درصد) کاه  42نفار تحصایالت زیار دیاپلم (35
درصااد) 35 ،نفاار تحصاایالت دیااپلم ( 29درصااد) 43 ،نفاار
تحصیالت دیاپلم باه بااال ( 36درصاد) داشاتند .در جادول .۱
یافتااههای توصاایفی متغیرهااای پااژوهش گزارششااده اساات.
همچنین با توجه به اینکه مقاادیر چاولگی و کشایدگی دادههاا
بین  +2و  -2هسات دادههاا در ساطح  ۰/۰5از توزیا بهنجاار
برخوردارند.

جدول  .1توصیف آماری نمرات متغیرهای پژوهش
احساس شکست
استرس ناباروری
احساس حضور خداوند
ارتباط با خداوند
احساس مسئولیت در برابر دیگران
کیفیت رابطه زناشویی

چولگی

کشیدگی

میانگین

انحراف استاندارد

-0.743

1.511

58.65

9.955

-0.766

0.663

168.14

21.695

0.025

1.106

31.39

4.401

0.632

0.581

16.26

3.518

0.612

0.936

6.50

1.647

-1.071

1.203

105.12

13.866

جدول  .2ماتریس ضرایب همبستگی بین احساس شکست ،استرس ناباروری و تجارب معنوی با کیفیت رابطه زناشویی
متغیرها
 -۱احساس شکست
 -2استرس ناباروری
 -3احساس حضور خداوند
 -4ارتباط با خداوند
 -5احساس مسئولیت در برابر دیگران

 -6کیفیت رابطه زناشویی

۱

2

۱
**۰/779
**-۰/558
**-۰/68۰
**-۰/52۰
**۰/65۱

۱
**-۰/466
**-۰/593
**-۰/42۰
**۰/722

* معنیداری در سطح ۰/۰5

3

۱
**۰/7۱6
**۰/687
-۰/449

4

۱
**۰/7۱۱
**-۰/399

5

۱
**-۰/373

** معنیداری در سطح ۰/۰۱
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نقش احساس شکست و استرس ناباروری در کیفیت رابطة زناشویی با میانجی تجارب معنوی در زنان نابارور

در جاادول  .2ضااریب همبسااتگی محاسبهشااده بااین احساااس
شکست و استرس ناباروری با کیفیت رابطه زناشویی مثبت ،اماا
ضریب همبستگی بین تجارب معنوی با کیفیت رابطه زناشاویی
منفاای بااوده و در سااطح آلفااای  ۰/۰۱معناایدار ماایباشااند
( .)p >۰/۰۱با توجه به اینکه نمرات باالتر در پرسشنامه کیفیت
رابطه زناشویی نشاندهنده وخیمتر بودن کیفیت رابطه زناشویی
است ،نتیجه گرفته میشود که باا افازایش احسااس شکسات و
استرس ناباروری ،کیفیت رابطه زناشویی کااهش پیادا میکناد.
همچنین با افازایش تجاارب معناوی ،کیفیات رابطاه زناشاویی
افزایش پیدا میکند.

اولین معیار برای بررسای بارازش مادل سااختاری ضارایبR2
مربوط به متغیرهای درونزا (وابسته) مادل اسات R2.معیااری

گرفته میشود ( .)39با توجاه باه نتاایج جادول  3مقاادیرR2
بهدستآمده مناسب بودن بارازش مادل سااختاری پاژوهش را
نشان میدهد .دومین معیار برای بررسی برازش مدل سااختاری
پژوهش مقادیر  Q2متغیرهای درونزای مدل است .ایان معیاار
قدرت پیشبینی مدل را مشاخص میساازد .ساه مقادار ،۰/۰2
 ۰/۱5و  ۰/35برای این معیار به ترتیب بیانگر قدرت پیشبینای
ضعیف ،متوسط و قوی در ماورد ساازه مربوطاه اسات( .)39باا

توجه به نتایج جدول  3مقادیر  Q2مربوط به تمامی متغیرهاای
درونزا، ،از  5از بیشتر است که نشان از قدرت پیشبینای قاوی
مدل دارد .همچنین جهت ارزیابی بارازش مادل کلای از معیاار
 GOFاستفاده گردید کاه ساه مقادار  ۰/25 ،۰/۰۱و  ۰/36باه
ترتیب به عنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قاوی بارای  GOFدر
نظر گرفته میشود( .)39لذا طبق جدول .3حاصل شادن مقادار
 ۰/4۱۱برای  GOFنشان از برازش کلی مدل پژوهش دارد.

است که نشاندهنده تأثیر یاک متغیار بارونزا بار یاک متغیار
درونزا بوده و سه مقادار  ۰/33 ،۰/۱9و  ۰/67باهعنوان مقادار
مال به ترتیب برای مقادیر ضاعیف ،متوساط و قاوی در نظار
جدول  .3شاخصهای برازندگی مدل پژوهش
متغیر

R2

Q2

GOF

احساس حضور خداوند
احساس مسئولیت
ارتباط با خداوند
کیفیت رابطه زناشویی

۰/5۱9
۰/275
۰/479
۰/694

۰/۱54
۰/۱79
۰/2۰6
۰/۱95

۰/4۱۱

شکل  .1مدل اصلی در حالت ضرایب استاندارد
اعداد موجود بر روی مسیرها نشانگر مقادار  t-valueبارای
هر مسیر میباشد .برای بررسی معنادار بودن ضرایب مسیر الزم
است تا مقدار  tهر مسیر بااالتر از  ۱/96شاود .در ایان تحلیال

مقدار آماره  tبرای کلیه مسیرها باالتر از  ۱/96بوده و در نتیجه
در سطح اطمینان  %95معنادار میباشند.
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سیده محدثه رضائی ،سید محمود موسوی نژاد ،مریم صفآرا

جدول  .4ضرایب مسیر مستقیم و غیر مستقیم متغیرهای پژوهش
مسیر
احساس شکست
استرس ناباروری
احساس حضور خدا
ارتباط با خداوند
احساس مسئولیت
احساس شکست
احساس شکست
احساس شکست
استرس ناباروری
استرس ناباروری
استرس ناباروری







احساس حضور خدا
ارتباط با خداوند
احساس مسئولیت
احساس حضور خدا
ارتباط با خداوند
احساس مسئولیت

کیفیت رابطه زناشویی
کیفیت رابطه زناشویی
کیفیت رابطه زناشویی
کیفیت رابطه زناشویی
کیفیت رابطه زناشویی
کیفیت رابطه زناشویی
کیفیت رابطه زناشویی
کیفیت رابطه زناشویی
کیفیت رابطه زناشویی
کیفیت رابطه زناشویی
کیفیت رابطه زناشویی

باتوجهبه نتایج جادول  .4تماامی ضارایب مسایر مساتقیم
مربوط به رابطه بین احساس شکست با کیفیت رابطه زناشاویی،
استرس ناباروری با کیفیت رابطه زناشاویی ،تجاارب معناوی باا
کیفیت رابطه زناشاویی زناان ناباارور رابطاه مساتقیم مثبات و
معنیدار است ( .)p>۰/۰۱همچنین نتایج آزمون باوت اساترا
نشان میدهد که ضریب مسیر رابطه غیرمستقیم باین اساترس
ناباروری و احساس شکست با کیفیت رابطه زناشاویی از طریاق
متغیر میانجی تجارب معنوی در ساطح آلفاای  ۰/۰۱معنایدار
است (.)p>۰/۰۱
بحث
هدف مطالعه حاضر بررسی نقش احساس شکست و استرس
ناباروری در کیفیت رابطه زناشویی با میانجی تجارب معنوی در
زنان نابارور بود .نتاایج نشاان داد احسااس شکسات برکیفیات
رابطه زناشویی زنان نابارور اثر مساتقیم و معناادار دارد .نتیجاه
بهدستآمده همراستا با نتایج مطالعاات پیشاین در ایان زمیناه
است ،بهعنوانمثال نیکلورو و همکاران ،در مطالعه خود دریافتند
که احساس ناامیدی همراه با ناباروری میتواند اساس روابط یک
زوج را متزلزل کند ( .)34معاروف زاده و همکااران ،در مطالعاه
خود دریافتند که ناکامی و شکسات در زناان نابااروری موجاب
کاهش کیفیت زندگی آنان میشاود ( .)35در باه دسات آمادن
نتیجه فو میتوان گفت برخی از زوجهای نابارور ممکن اسات
احساس کمبود ،شکست و طرد شدن کرده و به خاطر از دسات
دادن نوزاد خیاالی غمگاین و افسارده شاوند ،بسایاری از افاراد
ناباروری ناباروریشان را بهعنوان غمگینترین و فشاار آورتارین
تجربه زندگیشان توصیف میکنند ،تصور میکنند که درماناده

بتا

آماره t

۰/347
۰/428
-۰/635
-۰/69۰
-۰/4۱5
۰/289
۰/38۰
۰/2۰6
۰/۱95
۰/256
۰/۱8۰

2/532
3/332
4/438
4/483
3/۱6۱
2/737
3/2۰8
2/852
2/۱28
3/32۱
2/۰39

سطح معنیداری فرضیه
۰/۰۱2
۰/۰۱
۰/۰۱
۰/۰۱
۰/۰۱
۰/۰۱
۰/۰۱
۰/۰۱
۰/۰5
۰/۰۱
۰/۰5

تایید
تایید
تایید
تایید
تایید
تایید
تایید
تایید
تایید
تایید
تایید

هستند و نمیتوانند رویدادهای زنادگی خاود را کنتارل کنناد،
آنها معتقدند که هرگونه تالشی که میکنند بیهوده اسات .لاذا
وقتی آنها با مانعی مواجه میشوند چنان چه تاالش مقادماتی
آنها برای برخورد با مشکل بیثمر باشد سریعاً قط امید کارده
و احساااس ناکااامی میکننااد ( ،)36از سااویی آشاافتگیهای
روانشااناختی زوجااین ماننااد افسااردگی بااا تعااار و افاازایش
هیجانات منفی مانند خشم ،غم و اندوه همراه اسات ،عاالوه بار
این ،افراد افسرده بهاحتمالزیاد در هنگام تعارضات زناشاویی از
یکدیگر کنارهگیری میکنناد ( .)37درنتیجاه ،کااهش احتماال
حل تعار منجر به کاهش روابط زناشویی در آنها خواهد شد.
نتایج نشان داد استرس ناباروری برکیفیت رابطه زناشویی زناان
نابارور اثر مستقیم و معنادار دارد .از یافته فو اینگونه میتوان
برداشت نمود که با افازایش اساترس نابااروری ،کیفیات رابطاه
زناشویی کاهش پیدا میکند .نتیجه بهدستآمده با نتایج تقریبااً
مشااابه در ایاان زمینااه بهصااورت غیرمسااتقیم همسااو اساات.
بهعنوانمثال بارگ و ویلساون ،در مطالعاه خاود دریافتناد کاه
استرس نابااروری باعاث اخاتالل در ساازگاری زناشاویی زناان
میشود ( ،)38پژوهش اتیس و همکاران نشاان داد کاه ساطو
پایینتر استرس باکیفیت رابطاه زناشاویی بااالتر هماراه اسات
( .)39در تبیین این رابطه میتوان گفت ،افرادی که تحتفشاار
روانی بیشتری هستند و باا در مقابلاه باا مساائل پیشپاافتااده
زناادگی ،بیشااتر دچااار اسااترس میشااوند ،هنگااام برخااورد بااا
مشااکالت و شاارایط سااخت زناادگی نیااروی خااود را از دساات
میدهند ،احساس ضاعف بیشاتری میکنناد ،سیساتم دفااعی
بدنشان ضعیفتر میشود و درنتیجه بهداشت روانی آنها تحات
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نقش احساس شکست و استرس ناباروری در کیفیت رابطة زناشویی با میانجی تجارب معنوی در زنان نابارور

تأثیر قرار میگیارد و نهایتااً از رابطاه زناشاویی خاود احسااس
رضایت کمتاری میکنناد ( .)4۰درواقا انساانها در تعاامالت
خویش به اشخاصی عالقهمندمی شوند که در آنهاا احساساات
مطلوبی ایجاد نمایند .زوجینی که بهکرات ،خواسته و ناخواساته
موجبات رنجش یکدیگر را به شیوههای مختلف فراهم میآورند،
به کیفیت رابطه زناشویی خود آسیب وارد میکنند.
نتایج نشان داد تجارب معنوی بار کیفیات رابطاه زناشاویی
زنان نابارور اثرمستقیم و معناداری دارد .لاذا میتاوان گفات باا
افزایش تجارب معنوی ،کیفیت زناشاویی زناان ناباارور افازایش
مییابد .نتیجه بهدستآمده با نتاایج مطالعاات پیشاین در ایان
زمینه همخوانی دارد .صالحی و اصغری ابراهیمآبااد ،در مطالعاه
خود دریافتند مذهب  ،امنیت روانی زنان نابارور را تحات تاأثیر
قرار میدهد ،درنتیجه این افراد حس کنترل و تسالط بیشاتری
بر شرایط دارند( .)4۱مطالعه خانی و باباخانی ،نشان داد تقویات
معنویت و یاافتن معناایی خاا بارای زنادگی در خاالل رناج
ناباروری میتواند باعث کااهش اساترس ادرا شاده و افازایش
شادکامی شود ( .)42در تبیین این یافته میتوان گفت برخی از
عوامل مهمی که بر کیفیت زناشویی تأثیر دارند عقاید ،باورهاای
مااذهبی و اعمااال مااذهبی افااراد هسااتند کااه بااهعنوان عواماال
حمایتی یاا حاائلی میتوانناد از طریاق امیاد ،قادرت و معنای
بخشان به زندگی ،استرس زندگی را کم کنناد و کیفیات آن را
افزایش بخشند ( .)43همچنین افرادی که فعالیتهای اجتماعی
مذهبی باالیی دارند ،در امور مذهبی که بهصورت جمعی برگزار
میشود ،شرکت فعال دارند و حمایت اجتماعی مناسبی نسابت
به دیگران دارند و همینطور متقابالً حمایت اجتمااعی دریافات
میکنند ،اعتقادات مذهبی و ارتباط صمیمی باخادا باه زنادگی
این افراد معنی و مفهوم بخشیده اسات و در شارایط دشاوار باا
استعانت از نیروهای برتر بهراحتی تصمیم میگیرند .این مسئله
باعث میشود کاه در شارایط دشاوار احسااس تنهاایی نکنناد،
همسران به همدیگر در امور زندگی کمککننده یکدیگر را تائید
کنند و احساس نزدیکی و انسجام بیشتری را تجربه کنند ()44؛
و این به بهبود کیفیت رابطه زناشویی آنان کمک میکند.
نتایج نشاان داد ،تجاارب معناوی در رابطاه باین احسااس
شکست و کیفیات رابطاه زناشاویی نقاش میاانجی دارد .نتاایج
فرضیه غیرمستقیم ،به این معنی است که احساس شکسات باا
تأثیر بر تجارب معنوی ،میتواند موجاب بهباود کیفیات رابطاه
زناشویی شود .لذا میتاوان گفات احسااس شکسات و تجاارب
معنوی بر کیفیت رابطه زناشویی تأثیرگذار هستند که برای این
یافته ،پژوهش کامالً مشابهی یافت نشد .در تبیاین یافتاه فاو

میتوان گفت افرادی که احسااس کاارایی پاائینی یاا احسااس
شکست دارند احساس میکنند که درمانده هستند و نمیتوانند
رویدادهای زندگی خاود را کنتارل کنناد .آنهاا معتقدناد کاه
هرگونه تالشی که میکنند بیهوده است .وقتی آنهاا باا ماانعی
مواجه میشوند چنان چه تالش مقدماتی آنها برای برخورد باا
مشکل بیثمر باشد سریعاً قط امیاد کارده و احسااس ناکاامی
میکننااد ( .)45از سااویی تجااارب معنااوی میتوانااد تااأثیر
چشمگیری در توساعه تحمال و تاوان فارد در برابار ناکامیهاا
داشته باشد .بهطوریکه یانگ و مائو ،معتقدناد داشاتن هادف و
معنا در زندگی احساس تعلق داشتن به معنای واال ،امیدواری به
یاری خداوند در موقعیتهای مشکلزای زندگی و بهرهمنادی از
حمایتهای اجتماعی و معنوی ،همگی ازجمله روشهایی اسات
که افراد معنوی با دارا باودن آنهاا ،میتوانناد در رویاارویی باا
حوادث تنشزای زندگی آسیب کمتری متحمل شوند ( .)46لذا
اساتفاده از تجاارب معناوی موجاب در بهتار و مقابلاه بهتاار
بااحساس شکست میشود ،زیرابه کمک این روش ضمن اعتماد
به خدا موجب تسلی رو و روان در فرد میگاردد؛ و باهتب آناا
کیفیت رابطه زناشویی افزایش مییابد.
نتاایج نشاان داد ،تجاارب معناوی در رابطاه باین اسااترس
ناباروری و کیفیت رابطاه زناشاویی نقاش میاانجی دارد؛ یعنای
نتایج نشان داد که استرس ناباروری ،با تأثیر بر تجارب معناوی،
میتواند کیفیت رابطه زناشویی را ارتقاء دهد .اگرچه بارای ایان
یافته ،پژوهش کامالً مشابهی یافت نشد؛ اما باا نتاایج مطالعاات
پیشین بهطور غیرمستقیم همسو است ،بهطور مثاال یافتاههای
پژوهش صالحی و اصغری ابراهیمآباد نشان داد که ماذهب باین
امنیت روانی و بهزیستی روانشناختی را میاانجیگری میکناد
( .)47در تبیااین یافتااه فااو میتااوان گفاات زنااان نابااارور
استرسهای زیاادی را تجرباه میکنناد ،در ایان میاان تجاارب
معنوی میتوان بهعنوان مکانیسم دفاعی و روش حل مسائله در
بحرانهااا و مشااکالت زناادگی باشااد ( .)48تجااارب معنااوی
مفاهیمی از قبیل ارتباط باقادرت الهای و احسااس آراماش باه
کمک یاری جستن از خدا و احساس نزدیکی باخدا میگردد که
موجااب آن میشااود کااه فاارد حضااور خاادا را در طااول روز و
لحظهبهلحظه زندگی احساس نمایاد تاا اینگوناه باا مشاکالت
سازگارتر شود قادر به حل تنشها و استرسهای زنادگی گاردد
( .)49شخصی که از تجارب معنوی شخصی اساتفاده مینمایاد
میتواند بحرانهای زنادگی را حال کناد و باه زنادگی معناا و
مفهوم دهد ،لذا برخورداری از یک گرایش معنوی عالوه بردادن
معنی به زندگی موجب کاهش رفتارهای ناسازگار و ناامطلوب و
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باهتب آن بهبااود کیفیات رابطااه زناشاویی در زناادگی زوجااین
میگردد (.)5۰
از محدودیتهای این پژوهش باید به مقطعی باودن اجارای
پژوهش ،خود گزارشی بودن ابزار پژوهش اشاره کرد ،همچناین
با توجه به اینکه پژوهش حاضر روی زنان نابارور شاهر بیرجناد
انجام گردید ،الزم است در تعمیم نتایج به مناطق دیگار کشاور
جانب احتیاط در نظر گرفته شود .لذا جهت دستیابی باه نتاایج
دقیقتر پیشانهاد میگاردد در پژوهشهاای آتای از روشهاای
دیگر نظیر مشاهده ،مصاحبه به همراه حجم نمونه بیشاتر بارای
جم آوری اطالعات استفاده شاود و پژوهشاگران ساایر عوامال
مؤثر بر کیفیت رابطه زناشاویی را در قالاب مادلهای معاادالت
ساختاری مورد بررسی قرار دهند .پیشنهاد میشاود کاه باه در
جهت کاهش احساس شکست و اساترس نابااروری ،باه تقویات
تجارب معنوی در قالب کارگاههای آموزشی برای زنان نابارور در
مراکز مراقبت سالمت پرداخته شود.
نتیجهگیری
در مجموع در این پژوهش ،مدلی مورد آزماون قارار گرفات
که ارتباط احساس شکست ،استرس ناباروری و تجارب معناوی
با کیفیت رابطه زناشاویی در زناان ناباارور را نماایش میدهاد.
بنابراین یافتههای این پژوهش میتواند زنجیره و سیکل معیوب
مجموعهای از عوامال ذکرشاده (اساترس نابااروری و احسااس
شکساات) در نتااایج تحقیااق را بااهعنوان فاکتورهااای اصاالی
آسیبرسان در ارتباطات زناشویی (در شرایط ناباروری) معرفای

کرده و تبیین و تصریح کند که این عوامل نهتنها کیفیت رواباط
زناشویی را مختل میگرداند بلکه اثر منفای در چرخاه بااروری
گذاشته و امکان بااروری را باهطور مساتقیم تحات تاأثیر قارار
میدهااد؛ بنااابراین شناسااایی و بررساای متغیرهااای اثرگااذار
روانشناختی (تجارب معناوی) بار کیفیات رواباط زناشاویی در
شرایط ناباروری و ارائه مدل مهاارتی معکاوس (مهاارت حاذف
متغیرهای مزاحم بهجای تقویات) از نقااط قاوت ایان پاژوهش
است .با توجه به این موضوع که پندار غالب در شرایط نابااروری
بیشتر بر آسیبهای روانشناختی برگرفته از شرایط اجتمااعی و
سببهای بیرونی متمرکز است و بر عوامل درونی مثل احسااس
شکست ،استرس و ...آگاه نبوده و در شرایطی حتی ماورد انکاار
قرار میگیرد ،لذا پیشنهاد میشاود باا بازشناسای زنجیارهای از
متغیرهااای روانشااناختی دروناای ف برگرفتااه از مجموعااهای از
تحقیقات ،به تدوین پروتکال مهاارتی شاناختی در ایان زمیناه
همت گماارده شاود .همچناین ارائاه ایان مجموعاه نتاایج باه
درمانگران در مراکز مشاوره ،آنهاا را در درماان یااری نماوده و
اهداف درمانی معطوف به بیماران را نیز تحقق میبخشد.
تقدیر و تشکر
این پژوهش مستخرج از پایاننامه نویسنده اول مقاله با کد
اخال  IR.BUMS.REC.1399.039میباشد .پژوهشاگران از
تمامی کسانی که در این پژوهش ما را یااری نمودهاناد ،نهایات
تشکر و قدردانی را میکنند.
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Abstract
Background & Aim: Infertility is one of the bitter experiences of life that causes many psychological
problems for the individual and his family. Therefore, the aim of this study was to develop a model of the
relationship between defeat and infertility stress with the quality of marital relationship mediated by spiritual
experiences in infertile women in Birjand.
Methods: The present study was a descriptive-correlation of structural equations. A sample of 120 infertile
women by convenience sampling method who volunteered to participate in the study, were selected from
women referring to the infertility center in Birjand in 2020. Research instruments included the Gilbert &
Allen (1998) defeat Scale, Newton et al.'s (1999) infertility stress, Andrew & Fear (2002) spiritual
experiences, and the quality of the right-wing marital relationship (et al. 1986). Pearson correlation test and
structural modeling software and partial least squares algorithm (PLS) and software (SPSS) version 22 were
used to analyze the data.
Results: The results showed that the effect of defeat, infertility stress and spiritual experiences on the quality
of direct and significant marital relationship was (p <0.01). Also, spiritual experiences played a mediating
role in the relationship between defeat and infertility stress with the quality of the marital relationship (p
<0.01); And the research model had sufficient fit.
Conclusion: Based on the results of the study, it can be said that infertility stress, defeat and spiritual
experiences are effective factors in the quality of the marital relationship of infertile women.
Keywords: Infertility, Stress, Defeat, Spiritual, Experiences, Quality, Marital, Women.
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